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Bu kitap büroların iş çıkarma kudretini ar
tırmak için ameli bir kitaptır. O size az mas
rafla çok iş nasıl çıkarılabileceğini gösterir. 
Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden si
zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa-
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Fransaya lngiltere, 
Londranın Kararları: 

• 
Yardım Edecek! 

Parisin Kararları 
Fransa Bütün Kudretile 

• • 
Fransa Tecavüze Uğrarsa 

lngillere Yardıma Mecburdur . "Tam Harp,, için Hazırlanacak 

F ranıanın ıilahlanma programı
nı tatbik eden Milli Müdafaa 

Nazın B. DALADYE 

Hat ayda 
.e. ... ~ il v 

Luzum Var 
• 
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~hmet Emin YALMAN 

H atay için el altından bir · 
ıeçim nizamnameıi h&

ıırlanmıfb. Bu nizamname, Ha
tay için Cenevrede kabul edilen 
llna prensipleri körletiyordu, hü
kümden dütürüyordu. 

Cenevre anlaşmasının bize verdi
~ haklan ve Hatayın hayati menfa
lltlerini korumak için derhal ortaya 
atıldık. Sesimizi Cenevreye işittir
dik. Kurulan hususi bir heyet iti
razı.arımızı dinledi, bize hak verdi. 
Seçim nizamnamesi, Hatay anlaşma
ISlnın anaprensiplerine uygun bir ha
le konuldu. 

• HükCımetimiz bu işte de çok uya
llık davranmıştır. Davamız iyi anla
tılnuş, iyi müdafaa edilmiş ve tam 
b'ıuvaffakıyete varılmıştır. 

Buna elbette memnunuz. Karşı-
1'kıtıda iyi niyet bulunduğuna, Fran-
8a.nın imzasına Hatayda Fransayı 
t~n edenler tarafından hürmet 
€österileceğine emin olabilsek daha 
tnııa memnun olacağız. 

Fakat Fransız memurları, bize 
bu huzur ve emniyeti ver

!tlernek için hiç frrsat kaçırmıyor
~· ellerinden ne geliyorsa yapıyor-

Londra, 22 (Hususi) - İngiltere kabinesi bugün Başve
kil Chamberlain'in reisliiğnde en mühim toplantılarından bi
rini yaptı. Bu toplantıda başlıca görüşülen ve belki de hararetle 
münakaşa edilen meseleler şunlardır: Almanyanın geni§leme 
siyaseti karşısında Büyük Britanyanın alacağı vaziyet, Çckos
Iovakyanın istiklali meselesi, İngiliz silahlanmasının bütün zor
luklara rağmen çabuklaştırılması, bir Alman tecavüzü karşısın
da İngilterenin Fransaya yardımı meselesi. 

Fransaya Karşı lngiltere: 

Batvekil Chamberlain Pertembe günü Avam Kamarasın
da, hükumetinin harici siyaseti hakkında açık beyanatta bu
lunacaktır. 8. Chamberlain bu beyanatı araamda bilhaasa fU 
noktalan ortaya atacaktır: lngiltere, Milletler Cemiyeti pak
tı ile birtakım taahhütler altına girmittir ve bunlan yerine 
getirecektir. Franaaya bir tecavüz vuku bulduğu takdirde ln
giltere Fransa.ya yardım etmek mecburiyetindedir. Ve lngil. 
tere bir tecavüz kal'fısmda Fransaya yardım etmek mecburi
yetini katiyyen · ihmal etmiyecektir. 

Roma ile 
Parisinde 
Anl!l 

isteniyor 

Batvekil Chamberlain Per
fembe günü Avam Kamarasında 
harici siyaaete dair daha bazı 
izahat verecek, bu arada Orta 
Avrupa, Çekoslovakya ve ispan
ya meselelerine de ehemmiyetle 
temas edecektir. 

Londra ve Prag: 
B. Chambcrlııin'in Avam Kama· 

rasında vereceği bu izahatın bütün 
esasları bugünkü kabine toplanh
sında tesbit edilmiştir. Başvekil, 

Çekoslovakya ve ispanya mesele
leri hakkında 1ngiliz hÜkumetinin 
fikrini şöyle hulasa edecektir: İn
giltere hükumeti Çekoslovakya ve 
İspanya hakkında şimdiden hir ta
ahhüde giri!imek mevkiinde değil
dir. 
Bununla beraber İngiltere hükıime 

ti Çekoslovakyaya karşı olan bugün
kü taahhütlerine sadık kalmakla be
raber herhangi bir hususi askeri yar
dımda bulunmak garantisi şimdilik 
verilemez. 

Moskovanın Teklifi: 

Büyük Britanya hükumeti İspanya 
işlerine ademi müdahale siyasetine 
devam etmekle iktifa eyliyecektir. A
çılması derpiş edilmiş olan İngiliz -
Alman müzakereleri şimdilik müna
sip görülmemiştir. Sovyetler Birliği 
tarafından, demokrat devletler ara
sında akdi teklif edilen konferans 
faydalı hiçbir şeye yaramıyncakt1r. 

Londra gazeteleri de umumiyetle 
ayni tarzda mütalealarda bulunmak
tadır. Avam kamarası mahafilinde 
hükumet görüşü şu şekilde hulasa o- I 
lunuyor: 

1 - Avrupada hiçbir yeni taahhüt 
alınmaması, 

2 - Eski taahhütlere hürmet e
dileceğinin teyit olunması, ar. Antakyadan her gün bize rahat-

'1z edecek bir haber geliyor. ı · 
.. Bu haberlerin can alacak noktası, 1 

3 - İngilterenin, Orta Avrupada 
r Detıamı 1 O uncuda ı 

t 1.Jnsurları birleştirme" hedefi etra
b~daki çalışmalardır. "Unsurları 
b ll'leştirme,, sözü kulağımıza hiç ya-
Q ancı gelmiyor. 1908 meşrutiyetin-
lt en sonra bunu çok işittik. O zaman 
b as~dilen mana, ecnebi telkinlerine 
llğlı olan, biribirine candan düşman 

lıtısurlan hayali bir Osmanlılık ide
tılinde birleştirmekti. Zaman, "Un
~ların ittihadı" sözünü yıprattı, 
~Uliinç bir mefhumu ifade eder bir 
aıe indirdi. 

ta Şirndi Hatayda ayni söz karşımı
t' Çıkıyor. Kulağımız tetiktedir. Bi
~ •trı. için sabıkalı olan bu kelimeyi 
Uphe ile karşılıyoruz. 
~ Şüphemiz ve endişemiz de pe 
e:ı-İtıdedir. Çünkü şu masum "bir

(Devamı 10 uncudtf 

Ve bu isteği ortaya atan 
B. LAVAL 

Londra, 22 (Hususi) - Ingiltere 
ile Italya arasında başlıyan ve In
gilterenin Roma sefiri Lord Perth ile 
ltalya harjciye nazm Kont Ciano ta
rafından idare olunan müzakelerin 
ilerledi~i bildiri~or. Fransanm es
Kl Başvekili Lav~ lvining Standard 

(Deva'N 10 uncuda) ,. 
'f 

Türkiye • Suriye 
İyi Komşuluk 
Muahedesi· 
Şam, 22 <A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: Türk - Suriye iyi komşuluk 
muahedesinin akdi için yapılacak mü 
zakerelerde Suriyeyi temsil etmek ü
zere Fransız heyeti murahhasası nez
dine Emir Abdül8slan memur edil
miştir. Aslan Abdül yarın Ankaraya 
hareket edecektir. 

Diğer taraftan Türk - Suriye hudut 
komisyonuna memur, Ttlrk heyeti 
murahhasasının Hal~be ~ldiği haber 
alınmıştır. 

Litvanyada 
Nümayişler 

Başladı . 
Leh Ültimatomuna 
Halkın Asabiyeti 
Tekrar Ba§ladı 

Londra. 22 (Hususi) - Lltvan
ya • Lehistan lhtilAfı, Leh ültima
tomunun Lltvanya hükOmetl tar11-
fından l<abulU ite aon bulmu' qlb l 
göründüğü halde bugün Lltvanya· 
nın her tarafında bu vaziyet aley
hinde büvük nüm;ıvlşler başlamış· 

t ı r. Lltvanva hiikümc:tl. ulttmato· 
mu lstiyerek kahul etmediğini gÖa· 
termek icln istifa etmiş ise de. Is· 
vlçrede tedavi edilmekte olan 811•· 

vekiltn avdetine kadar iktidar 
mevkllncte alıkonulmuştur. Ltt11an 
ya hükumeti. esH kanunun. Le!ıls 
tan tarafından 8nce ilhak olunan 
Vllnayı hükOmet merkezi tanıyan 
maddesini değlıJtlrmek için plebl: 
ılt yapmayı kabul etmlt ve Plebl· 
aiti ynpmıya hazırlanmı$tı. Bugün 
Lltvıınyanın her tarafında plebisit 
aleyhinde nümnyıfler yapılnııt. hU 
kOmet bu vaziyete karşı gelmek i
çin tedbir almış ve blrcok yerler· 
de divanı harpler kurmuştur. Halk 
hUkOmetln hareketinden memnun 
delilidir. 

Lehistan hOkOmetl. Rlgadakl Po 
lonya orta elctılnln Lttvanyaya ta
yini için Lltvanya hükOmetlnln 
muvafakatini hıtlmuç etmı,, buna 
muvafakat cevabı verllmlttir. Po· 
lonya Hariciye Nezaretinin fevka
llde murat'ıhHı Klopoto11akl, Po
lonya • Lltvanya mUz:akerelerlnl 
hazırlamak üzere Kavn11 hareket 
etmiştir. 

Nakit işleri 

Umum Müdürü 

Londraya Gitti 
Londrada devam etmekte olan 

Türk - İngiliz mali ve iktısadi müza
kerelerinde maliye mütehassısı sıfa
tile bu~unacak olan Maliye Vekaleti 
Nakit İşleri Umum Müdürü B. Halit 
Nazmi, dün Ankaradan şehirlmize 

gelmiş ve akşam Avrupa ekspresile 
Londraya hareket etmiştir. 

Bar•elonun haıJadan bombardımanından korkunf bir görünllJ, .. 

700 aşist • 
ayyaresı 

ispanyada 820 Kişi 
Daha Öldürüldü 

F ranconun Son Taarruzuna 60 Bin 
ltalyan Askeri İştiraK Ediyormuş 
Londra, 22 (Hususi) - Barselona

dan Milli Müdafaa Bakanlığının bil
dirildiğine göre, Aragon cephesinde 
Frankist taarruzu bütün şiddetile 

devam etmektedir. Düşman, bütün 
kara ve bilhassa hava kuvvetlerini 
bu son taarruz için seferber etmiş 
vaziyettedir, 

Frankocular bütün kuvvetlerile 
Akdenize inmek hedeflerinin tahak-

kuku için çalışıyorlar. 47 tank ve bir 
çok tayyare ile Kastelseras - Torre
villa istikametinde yapılan ve Cüm
huriyet hatlarını yarmayı istihdaf e
den asi akınları tamamen tardedil
miştir. 

Asiler, bugün Aragona karşı Pirene 
dağlanmn eteklerinde bulunan ve 
şimdiye kadar hükfunet kuvvetleri 

(Devamı 10 uncuda) 

Tarihin Kabul Ettiği Hakikat 

Prf. Pittar, Alpinlerin 
Türk Olduğunu Anlattı 

Prf. Pittar ve Prf. Bayan Afet 

son Tarih Kongresinde 

Ankara, 22 (A.A.) - Cenevre Üni
versitesi profesörlerinden Pittar mev 
zuu beyatr. ırklann ve medeniyetin 
ilk tarihi olan bir seri konferansın il· 
kini bugün Halkevinde vermiştir. 

Maarif Vekili Saffet Ankan ve 
'l'ürk Tarih ve Dil Kurumları başkan 
ve üyeleri ile .Maarif Vekaleti erka
nı, yüksek mektepler profesörleri, 
talebeleri ve seçgin bir dinleyici küt
lesi konferansta hazır bulunmuştur. 

Profesör Pittar konferansa başlnr
ken Türk Tarihi Başkam Hosan Ce
mil Çembel tarafından hazıruna tak
dim edilmiştir. 

Fransızca verilen bu konferans a
kabinde Maarif Vekaleti müfett.iı:i 

Fethi İskenderoğlu tarafından aşağı
daki şekilde türkçcve çcvrilmistir 

Profesör Pittar Avrupa kıtaııının <' ·ı 

coğrafyası ile Avrupaya bit lşık olRn ve o 
devirlerde beşerin üzerinde ynşadı ı ıht -
mal dahilinde bulunan diger kıttıhırıı dmr 
bilinen şeyleri nnl:ıtmış ve bunlara d:ıır 

(Devamı 10 uncudaı 
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1 Ankaradan ! 

Telefon ve Telgrafla ! . -···-· 
No. 8 Yazan : M. SIFIR 

Delice Denilebilecek 
Bir Karar Veriyorum 

BELEDİYEDE: 

Haydarpaşa 
Köprüsü Derhal 
Yapılacak 

rr; -~ ÜNİVERSİTEDE: 

lkti~at Vekili Büyük Bir Spor 
tetkıkler gaptı Enstitüsü 
Ankaragagitti Kuruluyor 

oğaziçindeki 
Milli Emlakin 
Satışı için 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden) 
İstanbulda Boğaziçiodeki milli em
lakin satış şeklini tesbit etmek ü
zere Başvekalette hususi bir komis 
yon kurulmuştur. Komisyonda Ge
nel Kurmay Başkanlığından, Adli
ye, Maliye, Dahiliye Vekaletlerin
den mümesiller vardır. Komisyon 
satılabilecek emlaki tesbit edecek
tir. 

f uat Beyi aramıya ait faali • 
yetler genişlemezden evvel 

semt değiştirmek doğru olacaktı. 

Kendisini İstanbul tarafına geçir
meyi maksada uygun buldum. Bu 
suretle İngiliz, Yunanlı ve yer
li casuslar atlatılmış olacaktı. 

Merhum Hafız Aşırın Kocaınus 
tafa paşa ile Samatya arasında, bü 
yük bir bostan içinde bulunan bir 
evi vardı. Fuat beyi oraya götür
meyi düşündüm. Hafızın fikrini 
sormak ve muvafakatini almak için 
İstanbula indim, Hafızın Sirkeci
deki mağazasına gittim. Dükkanda 
Hafızın kardeşı Fahri Bey karşı
ma çıktı. 
Pantikyan Efendinin bir çeyrek sa 
at evvel gelip beni sorduğunu ve 
sokak içindeki mallım kahvede bek 
lediğini bildirdi. Vaziyette herhal 
de pek mühim bir değişiklik olmuş 
tu. Bu adam boşuboşuna işini bı
rakıp buralara kadar gelmez ve be 

w o 

tim Y,anındaki iskı:tmleye otur -
dum. Yüzünden endişeli olduğu an 
!aşılıyordu. 

O söz söylememe meydan 
bile bırakmadı: 

- Dediğim çıktı, değil mi? dedi. 
Fakat iş alevlendi. Bizimkiler de 
(yani İngilizler) işe çok fazla ehem 
miyet veriyorlar. Fuat Beyin Yu
nanlılar tarafından ele geçirilen 
bir resminden kopyeler çıkarıldı 

ve birer tanesi bütün memurlara 
dağıtıldı. Neye mal olursa olsun, 
Fuat Beyi, kati surette ele geçir
mek için türlü türlü tedbirler alı

nıyor. Bu sabah polis müdürü Tah 

ıini de çağırttılar. Miralay Ballar 
bu araştırmalara Osmanlı polisinin 
de karışmasını emretti.. Tahsin; 
birinci ve ikinci şubelerden ayırdı
ğı yirmi memurla ikinci şube mü
dür muavini Hidayet Beyi bu işe 
memur etti. Balların önünde Hi
dayet Beye emir ve talimat verdi. 
Çok tedbirli bulununuz. Vaziyeti -
niz tehlikelidir. 

p antikyan Efendi ile iki düş-
man gibi değil, iki arkadaş 

gibi konuştuk. Tahsin tarafından 
bu işe memur edilen Hidayet Beyi 
uzaktan tanıyordum. Kardeşi Et
hem Beyle esaret hayatımızı ayni 
kampta geçirmiştik. Çok namuslu 
hamiyetli bir genç idi. (şimdi İs

tanbulda emniyet birinci şube ko
miserlerindendir); Fakat kardeşi 

Hidayet Beyin; Tahsinin pek ya -
kından adamı olduğu ve İngilizle
re de meyli bulunduğu rivayeti 
vardı. Bu zat çok istidatlı, zeki, ih
tisas ve tecrübe sahibi bir polis a
miri idi. Birçok muvaffakıyetleri 
m eslek arkadaşları arasında tak -
dirle ve gıpta ile söyleniyordu. 

İngiliz ve Yunanlıların faaliyet 
ve teşebbüslerinden ziyade bu işin 
de mahir polis amirinin işe karış
ması cidden canımı fena halde sık 
mıştı. Düşünüyordum: Vaziyeti kur 
tarmak için pek cüretli bir hare
k ette bulunmaktan başka çare yok 
tu. Bu çare şimşek şeklinde bir a-

• k rla zihnimde canlandı. Yal-
nı ara d .. 

P antikyan endişeler içinde ol 
augumu nalımden anladı, 

elini dizime vurarak: 
- Açık söyle bakalım, dedi. Bu 

kadar ne düşündün? .. 
- Pantikyan Efendi, dedim. Hi

dayet Beyin Tahsinin adamı, İngi
liz taraftan olduğunu söylüyor -
lar. Ne dersin, bu doğru mudur? 

Haydarpaşada yapılacak şimendi
fer köprüsü için Nafia Vekaletile be
lediye arasında yeniden görüşmeler 
başlamıştır. 

Vekalet, yarı parası belediyece ve
rilmesi lazım gelen bu köprünün 938 
mali yılında kati olarak yaptırılma
sı kararındadır. Halbuki, belediye 
mali vaziyetini ve bütçe darlığını i
leri sürerek kendisinin bu işe iştirak 
edemiyeceğini bildirmiştir. Köprü -
nün 938 yılında yaptırılması icap et
tiğinden bir formül bulunacaktır. 

Et Fiyatları Değiımedi 
Et mürakabe komisyonu, dün top

lanmış, son bir haftalık vaziyeti tet
kik etmiştir. Neticede her cins et için 
bir martta konulan fiyatları bir haf
ta daha olduğu gibi bırakmaya ka
rar vermiştir. 

Mütehassıs lzmire Gidiyor 
Hayatı ucuzlatmak üzere şehri -

mizde tetkiklerde bulunan mütehas
sıs, süt, yağ meselelerinden başka 
diğer bütün zaruri yiyecek maddele
ri hakkında belediyeden uzun uza
dıya malumat almıştır. Mütehassıs, 

buradaki tetkiklerini yakında biti -
recek ve Izmire gidecektir. 

lktıaat Veklll B. Şakir Keseblr, 
dUn .. bah Vlyanadan dönmU,tUr. 
Rahatsız bulunan kızının sıhhati ta
mamen dUzelmek üzeredir. 

e. Şaklr Keeeblr, dUn öğleden aon 

1 
ra it Bankasına gelmllJ, ve bankada 
Denlzbank mUdürlerlnln lgtlraklle il 

, bir toplantı yapılmıttır. Vekil, bu· 
gUne kadar yapılan hazırı ıklar ve 
çalıfmalar Uzerlnde izahat almıftır. I 
B. Keııeblr, bir aralık, UzUm kuru- 1 
mu mUdUrU lımail Hakkıyı kabul 1 

ederek UzUm ihracatının aon vazlye 
ti hakkında izahat almıştır. DUn ak
pm geç vakit te, latanbul valisi B. 
M uhlttln ÜııtUndağla görüımüftUr. 
lktıHt Vekili, dUn l<endlelle gH

rU,en bir muharrimlze tunları söy-

lemlttlr: i 
"- Validen et ucuzluğu meselesi · 

• etrafında izahat 11ldım. Ucuzlu~u de ı 
vam ettirmek için icap ederse yeni 
tedbirler alınacaktır. ' J 

il Hııyatı ucw.lııtma işi için gelen 
miltehassıs, tetkiklerine devam edi
yor. Şimdi, ı<üt işi ile meşguldür. 
Bundan sonra diğer gıda maddeleri 
ilzerinde de devamlı çalışmalar ya

pılacak ve kararlar verilecektir. ı ı 

Üniversitede kurulmasına karar 
verilen büyük spor sahasının tetkik
lerini yapmak üzere şehrimize gelen 
beden terbiyesi mütehassm, Ankara
ya dönmüştür. Üniversite bahçesinde 
Bayazıt kulesile Mercan kapısı ara
sındaki saha bu işe tahsis edilecek
tir. Ortaya bir fut futbol sahası ku
rulacak, başta kalan kısımlara atla
ma havuzu inşa edilecektir. Sahanın 
etrafında da 40 metre uzunluğunda 
bir pist vücude getirilecektir. 

Rasathane yanında iki tenis kor
tu ile bir büyük spor enstitüsü bi
nası kurulacaktır. Binada, iki jim
nastikhane, boks, güreş, eskrim sa
lonları, talebeler için soyunma yer
leri bulunacaktır. Bu spor yurdu 
200 bin liraya çıkacak, 3 bin tale
be spor yapabilecektir. 
Hazırlanan projeler, tetkik edil -

mek üzere Vekalete gönderilınişitr. * Yeni Türkiye hakkında tetkik
ler yapmak üzere şehrimize gelen 

Meıhut Suçlar Kanunu 
Teşmil Ediliyor 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden)-

Adliye Vekaletinin, cürmü meşhut ka 
nununun teşmili hakkında yapmakta 
olduğu tetkikler bitirilmek üzeredir. 
Yeni şekle göre, ağır ceza suçlan da 
kanunun şümulü çerçevesi içine alın
maktadır. 

Ankara Bira F abrikuı 
Tevsi Edilecek 

- Yalandır. Bir polis amiri ol
mak sıfatile, itilM polis komiseri re 
isi miralay Ballar ile birkaç defa 
Tahsin namına vazife dolayısile 
temas etmiştir. Fakat başkaca ve 
hususi surette İngilizlere hizmet 
ettiği yalandır. Böyle olsaydı be -
nim bilınekliğim lazımdı? .. Tah -
sin ile de öyle yakından adamı sa
yılacak kadar bir hususiyet ve mü
nasebetlerini görmedim ve işitme
dim. Ben birer münasebetle birkaç 
defa Hidayet Beyi yokladım. Na -
muslu, vatanını, milletini sever bir 
adam buldum. Bu işte ondan bir fe 

* Fenerbahçenin mevzii imar pla- ' 
nı ilan edilelidenberi ilk olarak iki 

Lehli muharrir Zaskovski, dün üni
versiteyi gezmiş, talebelerle temas
lar yapmıştır. Muharrir, buradan An
karaya gidecek, nisan içinde Kara
deniz sahillerini, mayısta Akdeniz sa
hilindeki vilayetlerimizi dolaşacak -

İzmir kuru üzümlerinin ihraç 
vaziyeti hakkında yeni malO
mat aldım. Üzilmlerin en iyileri j I 
nin ihracına müsaade edilerek 1 

diğerlerinden şarap yapılması ci ı 
hetine gidilmesini düşünüyo- l 
ruz. 

1
' tır. Tüccarlarımızın İspanyadaki 400 

Ankara, 22 A.A.) )- Devlet zirai kal
kınma kurumu tarafından devir alınan or
man çiftliğindeki bira fabrikasının tevsll 
işine devam edilmektedir. Yeni fabrika bJr 
ay zarfında tamamlanmış olacaktır. Kurum 
Ankara birasım beynelmilel bira enstitü
sünde tahlil ettirmiştir. Gelen tahlllde An 
kara çiftliğinde hususi surette yetiştirilen 
arpadan imal edilmekte olan bu biranm 
yüksek evsafı zikredilmektedir. Kurum 
bundan başka biranın memleketin her ta
rafında tedarik edilebilmesi içln tertibıd 
almış ve bu suretle şimdiye kadar 22 bin 
hektolitre olarak tesbit edilen memleke& 
bira ıarfiyatının 30 bin hektolitreye çıka
nlmasını temin etmiştir. 

ben ·bu ciheti sana kuvvetle-temin 

ederim. Fakat ; terzi M. Değirmen
dereli K. F. R. da bu işte çalışı-

yorlar. Bunlara karşı çok iyi tcd -
birler alınız ve bunlardan çok sa
kınınız. Sana favsiyem bu ... Hay
di Allah kolaylık versin. Ben gidi-

gün önce Kadıköy belediyesine bir 
müracaat yapılmış, bahçe içerisinde 
yaptırılac4k bir köşk için ruhsatiye 
istenilmiştir. * Gümüşsuyundan Dolmabahçe • 
ye inen yolun asfalta çevrilmesi işi
ne bu ay başlanacaktır. * Dahiliye Vekfileti merkez teş -
kilatmdaki boş yerler için dün vila
yette yapılan müsabaka imtihanına 
30 lise mezunu girmiştir. * Belediye, Barbaros türbesini 
imar etmeğe karar verdiği için, bu
cleiıae~-tf~ıU.-;--...J••ı..a .... -• ·· ·" 

DENİZ ve LİMAN : 

lstinye Doklarında 

Faaliyet Başladı 
yorum. Denizbanka devrolunan Istinye p antikyan Efendinin arka - Doklarında •Denizyolları ve Akay va 

sından ben de kahveden ay purlarının tamirine başlanmıştır. An 
rıldım. Hidayet Bey hakkında al- laşıldığına göre, Denizyolları idare -
dığım malumat beni son derecede sinin vapurları bundan böyle Istin
memnun etmişti. Biraz evvel verdi yede tamir edilecek, Haliçteki ha -
ğim karar dairesinde işe başlamak vuzlarda sıra beklemekten kurtula
Üzere Hafız Aşınn dükkanına dön caklardır. Istinyede Denizyollarının, 
düm. Derviş Efendi beni orada bek 2, Akayın da bir vapuru vardır. 
liyordu. Mehmet Ali Beyin zarfını Bir Yılda 9.5 Milyon Yolcu 
getirmişti. Mehmet Ali Bey de aşa- Şirketi Hayriye, 937 senesi içinde 
ğı yukan bu ınalCımatı tekrar ve 9,591,332 y0Ic11 taşımış, 871,894 lira 
teyit ediyordu. gelir temin etmiştir. Bu yoku mik-

Vaziyet çok tehlikeli ve ehemmi- tarinden 6,864,959 u sivil, 1,433,147 
yetli idi. İngiliz ve Yunanlıların si talebe ve 941,773 ü de memurdur. 
Üsküdar ve Selimiye taraflarında * Denizbank Istanbul şubesinin 
bu işi bahane ederek yapmıyacak- yerleştiği Merkez Rıhtım hanında 
lan zulüm, dövüp hakaret etmiye- banka bürolarının yerleşmesi için de 
ceklcri adam, basıp aramıyacakla- ğişiklik yapılmaktadır. 

il 

l 
bin liralık yumurta bedelini tahsil 

1 için vaziyetin biraz daha inkişafını 1 POLİSTE: 

1 

bekliyoruz:. Ankarada bu işle zaten ı ı, 
1 meşgulüz. Yakında bir n~ticeye va

ağımız:ı ümit ediyoruz:." 
! 1 

B. Keaeblr. dUn akıamkl trenle 
karaya gltmlgtlr. 

Kasımpaşada Bir 
Sandal Parçalandı 

1 

! 

iii!ii!~!iiiiii~ii'!!!!~iiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_•_ ..:l ll Evvelki akşam, Kasımpaşa sandal-
== - cılarından Memiş, Cibali iskelesin -

MÜTEFERRİK : 

Kabzımallar 

den aldığı müşterilerini Kasımpaşa
ya götürürken, Havuzlar Idaresi ö -
nünde birdenbire bir motörle karşı
l<ı.şmış, sandal parçalanarak devril -

~ ı_ _ _ __ _ I I _ ,.- miş ve müşteriler denize dökülmü -
-., .1 · boğulmak üzere iken, etraftan yeti-

G önde rİ yor J ar şilerek kurtarılmışlardır. 
Sandalı parçalıyan Şahinbahri mo 

Maliye ile kabzımallar arasındaki 
vergi ihtilafı halledilemediğinden, 
kabzımallar, Ankaraya bir heyet gön 
dererek Maliye Vekaleti ile temas 
etmeğe karar vermişlerdir. Heyet 
bugün Ankaraya gidecektir. Kabzı -
mallar, kendilerinden alınmakta o
lan kazanç vergisinin irat esası üze
rinden alınmayıp ta, Istanbul mali
yesinin iddia ettiği gibi beyanname 
esası üzerinden alınmasında ısrar e
dildiği takdirde, işlerini bırakmaya 

mecbur kalacaklarını ileri sürüyor -
lar. 

törü ve kaptanı Yusuf yakalanmış -
tır. * Şoför İsmail Hakkının idaresin
de Fatih - Şişli hattında işliyen 
3425 numaralı otobüsle şoför Ali Rı
zanın idaresindeki kamyon Tepeba -
şında çarpışmışlar, iki araba da hasa
ra uğramıştır. * Şoför Mahmudun idaresindeki 
4231 numaralı kamyon Balattan ge
çerken Nesim isminde bir çocuğa 
çarpmış ve yaralamıştır. * Arabacı Mehmedin arabası Sul
tanahmette çeşmeden su almakta o
lan Güllü isminde ihtiyar bir kadı
na çarparak yaralamıştır. 

Ankaradan Şehrimize Gelenler 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden)~ 

Bir müddettenberi şehrimizde bulu
nan İzmir valisi Fazlı Güleç, belediye 
reisi doktor Behçet Uz, bu akşamki 
trenle İstanbula hareket ettiler. 

Sümerbank umum müdürü Nurul· 
lah Esat Sümer de ayni trenle İstan
bula hareket etti. 

lsviçreden Sene Batma Kadar 
Gelen Mallar 

Ankara, 22 (Tatı muhabirind~n 
ı-ave-resıtta~nt?t1'~.~~:w.,'l""l 

nun 1938 den evvel gelmiş olan, 
ların eski kliring hesabına ithaline 
m~aade edilmesi için Vekiller Heye 
tince bir kararname hazırlanmıştır. 

Döviz Açıkları İçin : 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden)

Bazı döviz müvazenelerinde görülen 
açık dolayısile alınacak tedbirlet 
hakkında hazırlanan kararname V 
killer heyetinin tasdikine iktiran e 
miştir. Resmi gazete ile yakından 
redilecektir. 

Hayvanlar Vergisi inecek 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden) 

Hayvanlar vergisinin indirilın 
hakkındaki layiha Meclisin y 
(bugünkü ruznamesine alınmıştır. Maliye, kabzımalların yaş meyva

dan başka kuru meyva da sattığına 

bakarak biyadette temyiz komisyo -

nundan kabzımallar lehine çıkmış bu 

lunan kararları kabul etmemiştir. 
Halbuki kabzımallar, sattıkları ku 

ru meyvanın ancak yüzde üç gibi pek 

cüzi bir nispete inhisar ettiğini ve 

kendi işlerinin esas itibarile yaş mey 
va satmak olduğunu söylüyorlar ve 
bu bakımdan iratlı vergiye tabi tu
tulmaları 18.zım geldiğinde ısrar e -
diyorlar. 

* Çakmakçılardaki Valde hanın
da evvelki akşam, Hacı Hüseyin is
minde biri Kemal ve Salibe eroin' 
satarken yakalanmış ve müddeiu
mumiliğe verilmiştir. 

Maarif Vekaleti Kurstaki 
MUallimlere Para Verecek 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden) 
Ortamektep muallimi olmak 'için G 
zi Terbiye Enstitüsünde açılac 
kurslara devam edecek ilkmektep 
allimlerine bir yardım olmak iize 
Maarif Vekaleti tarafından mua 
yen bir ücret verilmesi muvafık S 
rülınüştür. 

Naşit Jübilesi 
Dün gece Yapıldı Ankaradan 

Kısa Haberler : 

n ev kalmıyacaktı. Hele terzi M. * Büyük şenlik günlerinde İstan
Değirmendereli K., F. R. gibi üç bulun tenviri için hazırlanan proje 
şerir bu işte önayak olunca ... Her yakında tatbik edilecektir. Profesör 
türlü fe.~alık hatıra. g~lirdi. Şu hal , Dep, yolcu salonunun ne şekilde do
de ~~ku~ar ve .selımıye civan şu natılabileceğini tetkik etmiştir. 
an ıçın hır tehlike mıntakası hali- * 27 martta Stilya vapurile 500 
ne gelmişti. Biraz da tali aksi yar- İngiliz, 28 martta Fon Stoyken va
dım ~erse .. Fuat Bey ergeç ele ge- puıile 450 Alman seyyahı şehrimize 
çec~~~· Muşterek takipler şiddet- gelecektir. 

Yemen Prensi Geliyor 
Bugünlerde memleketimize gelecek Ye

men Kralı imam Yahyanın oğlu Seyfüsse
lAm Elhüseyninln istikbal programı hnztr
lanmaktadır. Misafir Edirnede mihmandar 
ları, Sirkecide İstanbul valisi ve komuta
nı mrafından askeri merasimle karşılıına
caktır. Ögleyin vali tarafından Perapıılas
ta şerefine resmi bir ziyafet verilecektir. 
Ankarada Hariciye Vekilimiz Tevfik Riiş
tu Aras ve diğer zevat tarafından kıırşıla
nacak, Ankara Palasa misafir edilecektir. 
Misafirimiz Ankarada iki gün kalacak, 
Başvekil ve Hariciye Vekilimiz tarafından 
şerefine z:lyafetler verilecektir. İstanbulda 
beş gün kalacak olan misafirimiz:, şehrimi
zin şayanı temaşa yerlerini gezecektir. 

Büyük halk sanatklrı Naşidin, 35 
inci sahne hayatı münasebetile, dün 
gece Fransız tiyatrosunda bir jübile 
yapılmıştır. Evvela, Naşidin tuluat 
hayatı ve eserleri bakında kısa bir 

* Çekoslovak Ticaret heyeti dnn sa 
Ankaraya varmıştır. * Ankarad~ inşası takarrür eden lC 
tür Bakanlığı binasının temelatma ın 
simi yakında yapılacaktır. 

lendıgı ve dalbudak salıverdiği bu 
sırada; Fuat Beyi İstanbul tara
fına geçirmek te tehlikeli bir hare
ket olurdu. 

B u. düşünceler karşısında be-

şam hazır olunuz. Bulunduğunuz 
semte yakın ve daha emin bir eve 
nakledeceksiniz. Ve teferrüatı gö-
rüşünce bildiririm.,, 

Harp MalGller lnin Maaıı 
Emlak Bankası, harp malullerınin 

haziran, temmuz ve ağustos maaşla
rının iskontosunu bitirmiştir. Bir kı· 
sım maltiller, eylUl, teşrinievvel ve 
teşrini sani maaşlarından da avans 
verilmesini istemişler, fakat, mev
zuata uygun görülmediği için bu mü 
racaat kabul edilmemiştir. 

konferans verilmiş, Şehir Tiyatrosu 
sanatkarlan bir "Kavuk devrildi,, pi
yesini oynamışlardır. Bundan sonra 
Naşit, en sevdiği piyeslerden olan 
"Sürpik - Haçik,, komedisini temsil 
etmiştir. 

Kıymetli sanatkar, dün gece, sanat 
değerini bir kere daha göstermiş ve 
çok alkışlanmıştır. 

ları tamamlandıktan sonra hasta ka
bulüne başlanacaktır. * Istanbul - Ankara tayyare se
ferleri 1 nisandan itibaren tekrar 
başlıyacaktır. Her gün bir tayyare Is 
tanbuldan bir tane de Ankaradan 
kalakcaktır. 

* Japon milli bayramı mUnasebetlle 
pon elçisi Kakatomi Ankara Palasta 
akşam bir silvare vermiştir. 

TAKViM ve HAVA 

23 Mart 1938 
ÇARŞAMBA 

8 Uncu ay: GUn: 31 
Arabt: 1357 
Muharrem: 21 
GUneı: 6,00 - Öğle: 
ikindi: 15.48 - Ak,am: 
Yatsı : 19,54 - lmıılk: 

YURTTA HAVA VAZIY 

b . nokta üzerinde tered u -
nız ır . İn ili 
düm vardı: Hidayet Beyın . ~ z-

1 .1 duyduğu ve Tahsının a-

nım verdiğim cüretli, hatta 
belki de delice karar şu idi: Polis 
müdürü Tahsinin Fuat Beyi tevki
fe memur ettiği adam Hidayet Bey 
değil miydi? İşte ben Fuadi, Hida
yet Beyin Üsküdarda Tunus bağın
daki evine götürüp bırakmıya ka
rar .vermiştim. Çünkü Hidayet Bey 
takıp kuvvetlerinin başında oldu
ğu için bu civarlarda İngilizlerle 
Yunanlıların aramayı hatırlarına 
getirmiyecekleri yegane ev Hida _ 
yet Beyin evi idi. Bu cihetle bizim 
için lazım olan emniyet ve. selame
ti ancak ve ancak Fuat Beyi bu ev
de bulundurmakla temin edebilir
dik. 

Kararımı o akşam geç vakit Ma
cit Beye söyledim. Macit Bey İtti
hatçıların zamanmdanberi polis 
müdürlüğü sicil kalemi mümeyiz
liğinde bulunuyordu. Kendi gibi 
eski bir polis amiri olan Hidayet 
Bey ile çok iyi tanışıyorlar ve pek 
samimi görüşüyorlardı. Macit Bey 
fikir ve kararımı çok münasip ve 
yerinde buldu. Biraderi Hicabi 
Beye bir mektup gönderdi. Ve o 
akşam ziyarete geleceğini bildire -
rek evde bulunmasını Hidayet Bey 
den rica etti. On beş, yirmi dakika 
sonra Hidayet Beyden uygun ce -
vap alınmıştı. Macit Beyin yazdığı 
mektupta ne benden ve ne de Fuat 
Beyden bir bahis yoktu. 

* Verem Mücadele Cemiyetinin 
Erenköy sanatoryomunda yatırmak
ta olduğu 36 yataklı yeni pavyon bit
miştir. Pavyonun ufak tefek noksan-

* Türkkuşu tayyarelerinin Bal
kan devletleri merkezine yapacağı 
seyahat hazırlıklarına başlanmıştır. 
Seyahat mayısta olacak on beş gün 
sürecek ve Bükreş, Belgrat ve Ati
na ziyaret edildikten sonra, tekrar 
Ankaraya dönülecektir. 

Yurdun her tarafında ha\'a 1 
bulutlu geçmiş, rüzgll.r umumiyetle 
istikametinden orta kuvvetle esmiştir 
İstanbulda hava ekseriyetle fazla b 
geçmiş, rüzgar şimal istik meUndeO 
yede 5 - 7 metre hızla e miştlr S 
te barometre 764,5 milimetre idi lt 
en çok 14,6, en az ~.3 santigrat ofarıı 

ere meyı ak. . t 
dann olduğu hakkınd ı ~vaye ·· 
Tereddüdü aydınlatmak lazımdı. 

Akşama doğru Fuat Beye bir ka
dınla ŞU haberi yolladım: "Bu ak- (Devamı "°") "lmi.§Ur. 
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lngilterenin Avrupaya 

Karıı Vaziyeti 
Omer Rıza DOGRUL 

Ingilterenin bütün A ~paya, 
bilhassa Orta Avrupaya kar

ii dtuııınu günün en mühim meselesi 
"Yıiınakta devam ediyor. Dün İngil
~~ kabinesi toplanmış ve bu mesele 
"."4'1Unnda kararlannı tesbit etmiştir. 
~tere Başvekili Mister Chamber
"'llll de Avrupanın merakla beklediği 
~'lltkunu söyliyecektir. Merak ile bek 

ilen bu nutkun mahiyeti hakkında 
Iİırıdiden birçok tahminler yürütül
~ektedir. İngilterenin içinde de va
tiyet, münakaşa olunuyor ve her ta
t.ı kendi görüşüne göre mütalealar 
"1iitüyor. 
İngiıterenin tanınmış askerlerin

~ll ve siyasilerinden General Spears 
~ Vadide yazdığı vikıfane bir yazı-

ıneseleyi çok güzel hulasa etmiş
tiı. İngiliz generaline göre, Çekoslo
~anın istiklalini müdafaa zaruri
tit. Çünkü Çekoslovakya da yıkıla
~ olursa Orta Avrupada demokra
Iİlabı en son kalesi de devrilmiş ola
'-lt ve nazilik Macaristanm buğda
>ı.adan Romanyanın petrolüne kadar 
~ttla geniş kaynakları ele geçirmek 
~re alabildiğine yürüyecek ve iler-

>'ecektir. 
) 811 yüzden Fransa, Çekoslovakya
~ Yardım için teminat vermiştir. Fa
) t bu Wi değildir. Çünkü Alman
ft':._ Çekoslovakyanın işini bitirir bi
~ez Fransaya döner ve Fransaya 
~~ce İngiltereye müdahale gerek-

.. l'akat İngiltere, bütün bu h'idisele
O beklerse son derece geçikmiş olur. 
> halde, İngiltereye gerekleşen vazi.:!' Çekoslovakyanın istiklalini mü
~a hususunda Fransa ile birlikte 
'- ket edeceğini ilin etmektir. Al
lbıyayı tecavüzden alıkoyacak en 
«lessir &mil de budur. Çünkü Alman 

1 
n en çok korktuğu şey abluka e

llıektir. Bunu da ancak hıgiltere 
bilir. O halde İngiltere, Fransa 
raber hareket edeceğini temin 

.& · - - - • _ _, U&JU-

durnuya mecbur kalır ve bu sa
e tl~mokrasi kurtulur.,, 

Fakat İngiltere hiiktimeti tara
\tt f ından verilecek karam{ bu 
\ t~Iealara uygun olması son dere
"-ffi~~~lidir. Çünkü Londradan ge
~'t butun haberler, İngilterenin Orta 
~ l'uPa işlerine pek te karışmak le
ı-:e olmadığını anlatmakta, hatta 
)' . !terenin Çekoslovakyayı Alman
~e anlaşnuya teşvik edeceğini bil-
t ektedir. 

*' ~rilterenin bu vaziyeti alması Or
\trupanın ufuklarını karartan teh 

41t n, ortalığı bir mütldet daha teh
edeceğini gösterir. Gerçi İngiltere 

' Cibi bir demokrasi olan Çekos
~anın hür yaşamasını ve her te
~en uzak kalmasını ister. Fakat 

re, Orta Avrupa yüzünden de 
ı....be girmek lehinde değildir. 0-

lçin İngiltere, Almanların meş-
~lacak emellerinin tatmini yo

adım atılmasını ve bu suretle 
4.vrupayı tehdit eden tehlikenin 

tl af edilmesini iltizam ediyor. 
ta '-unla beraber bütün bu tahmi
,thııdilik bir tarafa bırakarak Mis 
'-11aın.berlain'in nutkunu bekle
l11.ha isabetli bir hareket olur. 

ı,. • 
.._Japon Harbı 

~hı harbi uzadıkça Japonların 
.'a' karşılaştıkları güçlükler de 

ta ve şiddetlenmektedir. Ja-
cl' b.ir hayli zaman önce Lung
eınıryolu şebekesini kolaylıkla 

'ltltJ.eyi umdukları halde bu he
Olaybkla varamamış ve iki ta

'ında şiddetli muharebeler vu 
'a.. u,, Japonlar bu yüzden San 

._"t0 1ile bu şebekeyi ele geçirmek :;:auar ederek Bukav-Tiensin 
iti.. rinden ayııi maksada var

Yeni bir taarruz hazırlamış 
'ISu hattı hareket Çinlilerin va
~ dUzeltmiye yardım etmiş ve 
tetir, kaybettikleri birçok· şehirle
' alrnıya imkan bulmuşlardır. 

Relen haberlerde Çinlilerin 
~ •rı. bazı ihata hareketlerinden 

~:::~·-::~!:;:iJaponlar da Su-
1'ııı. ... ~kezine doğru ilerlemekte ve 
ı.~~ demlryolu mevkiini alarak 

) tebekesinl de zaptetmeyi 
dırlar. 

T~R 3 

A vusturyada intiharlar 
94 Ü Bul.do, Mevkufların 

Sayısı da 17 42 dir 
Viyana, 22 (Hususi) - Bugün neş 

rolunan resmi bir tebliğe göre son 
dokuz gün zarfında siyasi sebeplerle 
intihar edenlerin sayısı (94) e var
mıştır. Bundan başka 112 kişi de in
tihara teşebbüs etmiş bulunuyor. 
Muhtelif şekillerde mevkuf bulu -
nanların sayısı 17 42 dir. 

Eski Cümhurreisi Miklas serbest
tir. Şuşnig apartımanında mevkuf -
tur ve bir askeri müfrezenin muha
fazas.ı altındadır. Evlenip evlenme -
eliği belli değildir. 

Viyana belediye reisi Şmid, taraf
tarlarına silah dağıttığı için mahke
meye verilecektir. Eski Başvekil 
Dolfüsün karısı ile iki çocuğu lsviç
rededir. 

Bugün polis yağmacılıkla suçlu 
otuz kişiyi tevkif etmiştir. Yahudi -
lerin silah ticareti yapmaları meno
lunmuştur. 

Avusturya ordusu pek kısa bir za
manda Alman üniformasını giyecek 
yalnız Alman nişanlarını taşıyacak -
tır. 

Marburg'daki Alman hudut kara
koluna kumanda eden zabit Yugos
lav hudut karakol kumandanının da
veti üzerine ufak bir müfreze ile Yu
goslavya hududunu ~miştir. Al -
man ve Yugoslav zabitleri dostane 
sözler teati etmişlerdir. Avusturya, 
Alman ve Macar müfrezeleri bu sa
bah saat 11 de Macar arazisinde Bur 
genland'da kain Agafalva'da topla -
narak kardeşçe tezahürlerde buluna
caklardır. 

Bükrefte bir tevkil 
Bükreş, 22 (A.A.) - Viyanadan a

lınan malumata göre, polis, Arşidük 
Antuan Habsburgu tevkif etmiştir. . '-' 

teki şatosunda muzır evrak bulun
muş olmasıdır. 

RUSYA: 

Harici Ticaret 

Eskisinden Çokmuş 
Moskova, 22 (A.A.) - Tas: 1937 

yılı zarfında Sovyetler Birliği dış ti
creti yekunu 3 milyar 69 milyon 900 
bin rubleye yükselmek suretile 936 
dan 358,3 milyon fazla olmuştur. 

İhracat 1 milyar 728,6 milyon, tt
halat 1milyar341,3 milyon ve bu su
retle ihracat fazlası 387 ,3 milyon rub
ledir. 

En Güzel Hintli: 

Londra, 22 (Hususi) - Avam ka
marasında Samuel Hoare, Avusturya 
mültecileri içinde ilme, fenne, sanat 

ve ~düstriye hizmet edecek olanla
nn İngiltereye kabul edileceklerini, 
İngilterede ikamet eden Avusturya
lılardan İngiliz tabiiyetine girmek is
tiyenlerin de kabul olunacaklarını 
söylemiştir. Chamberlain, İngiliz ban 
kalannda paralan olan Avusturyalı
lara karşı hiçbir tedbir alınmıyacağı ı 
nı anlatmıştır. 

Yahudiler ve Avushaya 
Cenevre, 22 ((A.A.) - Yahudi kon

gresinin icra komitesi tarafından Mil
letler cemiyeti konseyine verilen is
tidadan Avusturya, Alman askerleri 
tarafından istila edilir edilmez Yahu
dilerin kanun harici ilin edildikleri 
ve Yahudiler aleyhinde tazyikler baş 
ladığı bildirilmekte ve Avusturya va
tandaşlarını ekalliyetler muahedesi 
mucibince, Milletler cemiyetinin hi
mayesi altına koyan Sen - Jermen 
muahedesinin maddelerini ileri sür
mektedir. 

MevkullarJan bazılan 
Viyana, 22 (A.A.) )- Aşağıdaki yük 

• sek Avusturya ricali ihtiyatı tevkif al
tına alınmışlardır: Eski Avusturya mat 
buat şefi Albay Adam, Vatanperverler 
cephesi te$ki1At kumandanı Bekini, Va 
tanperverler cephesi propaganda ser
visi şefi Beker, Antifaşist "Telegraf" 
gazetesi sahibi Kolbert, eski Maliye Na 
zırı Draksler, polis ve hapisaneler di
rektörü binbaşı Kristen, Kredit Anş
tald direktörü Klavsner, eski nazırlar
dan Lud\•ig, yukarı Avusturya polis 
direktörü Rayither, eski Viyana Bele
diye reisleri Şmidt ve Zayts, eski Em
niyeti umumiye müdürü Vayser, Avus 
turyanın eski Paris orta elçisi Fork-

Vertmaiı, ve Ôıhayet Lu;i ·R~Çild. · 
Bu tevkifler muvakkat mahiyette o

lup yakında kaldınlabllecektir. 

SiLAH YARIŞI: 

Üç Devlet Arasında 

Yeni Bir Toplantı 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz, Fran

sız ve Amerikan deniz mütehassısla

rı . dün akşam Hariciye Nezaretinde 
toplanarak 1936 tarihli deniz muahe

desinde derpiş edilmiş olan tahdida

ta bağlanmamak için sahabet madde

sinin tatbiki imkanlarını araştırmış
lardır. 

Bu kızın adı Zübeyde sultandır. llbıtlldlr ve Wndistanda reçen gün 
yapılan bir güzellik müsabakasında 3000 d~n fula genç kız arasında bi
rinciliği, ~ani güzellik kraliçeleğini kazanmıftır. Holivat ipa 7eai J1ir yıl
dız daha dotnnq oluyer. 

Küçük Antant ve 

Balkan Antantı 

lktısadf Vaziyeti 
Prag, 22 A.A.) - Geçen hafta Bük

reşte toplanan Küçük Antant ekono
mik konseyinde Yugoslavya heyetine 
riyaset eden Frediç "Vreme" gazete
sine beyanatında demiştir ki: 

"Küçük Antantın ekonomik konse
yinin kendi son toplantısı, gerek Kü
çük Antant devletlerinin kendi arala
nndald münasebatın, gerek Küçük 
Antant ile Balkan Antantı devletleri 
arasındaki münasebatın inkişafı bakı 

mından çok mühim olmuştur. Küçük 
Antant ekonomik konseyinin, demir 
yolları yolcu ve eşya nakJine ait ka
bul ettiği nizamname Balkan Antantı 
ekonomik konseyince de kabul oluna
caktır. Bu suretle nakliyat ta Prag
dan Ankaraya kadar ayni şerait al
tında yapılabilecektir. Bu ise A vru. 
panın bu kısmında ekonomik müna
sebatın inkişafını kolaylaştıracakttr." 

/IRLANDA: 

;tfElCK 
Sorabilir miyim? 

[Yazan: B. FELEK] 
Bende birtakım sualler var. Ba 

1 •ıt d sualler cevap bekler dururlar. Bir . ngı ere en hayli de biriktiler. Şimdi bunların 
Jktısadİ cevaplannı öğrenmek istiyorum. B• 

cevaplan kimin vereceğini de bildi-

K o J aylık İstiyor ğim yok. Zaten bana lizım olan da • 
defil, asıl cevaplar. 

Dublin, 22 (A.A.) - İrlanda mu- Gelelim suallere: 
rahhas heyetinin Londradan avde- - Sabahleyin saat sekizden evvel, 
tindenberi seri halinde yapılan kabi- gece saat ondan sonra halkı rahatsa 
ne içtimalarına rağmen, ticadet, ma- edecek gürültü yasaktır. Bizim so
liye ve İngiliz askeri kıtalarının İrlan kakta saat ondan sabahın ikisine ita
da limanlarını tahliyesi hakkındaki dar şoför çıraklarından, yılışık sar
İngiliz - İrlanda itilafına dair henüz boşlara kadar her çeşit mahliik gü
hiçbir karara varılmamıştır. rültü ediyor. Komşular açık pence

Öğrenildiğine göre, geçenlerde Lon rede radyo çalıyorlar. Meyhanenia 
draya giden endüstri ve ticaret na- mızıkası, saat ondan sonra en cttm. 
zın, İrlanda hayvanatı ve mahsulatı büşlü devrini yaşıyor. Kapanan dük· 
hakkında tatbik edilen tarüenin da- kanların kepenkleri en. müthiş gü
ha esaslı bir tenzilata mazhar olması rültülerini bu saatten sonraya sakb
için İngiltere hükumeti nezdinde te- yorlar. Hep bunlara kim, ne zaman 

şebbüste bulunmuştur. Birlik mese- (Dur!) diyecek? 
lesinin de şüphesiz yakında görüşü- - Sabahleyin saat yedide sahlepçl, 

~~~~~~~~~:;:::::::~~~l=ec~e~ğı~·~m~u~h~a~kk~a~k~tı~r~. ======= müvezzi, çöp arabası, çöpçü sokakla
rımızı çınlatıyor. Bu hareket, niza-

UZAK ŞARK: 

Japoların 
Mağlubiyeti 
Devam Ediyor 
Nevyork, 22 (Hususi) - Hadmov

dan alınan en son haberlere göre, J a 
pon kıtalan Şingpunun şimalinde 

şiddetli bir taarruza girişmişlerdir. 
Japonların hakiki hedefi, Lunghay de 
miryolu şebekesinin anahtarı vazüesi 
ni göre Su~ov istasyonunu, her ne 
bahasına olursa olsun, elde etmektir . 
Şimdi Japonlar, bu şehirden 25 mil 
mesafededir ve bu mıntakadaki bü
tün faaliyetleri Çinlilerin çok şiddet 
li mukavemetlerile karşılanmış ve 

hiç bir netice vermemiştir. Ayni za
manda bir müddet sonra mühim tak 
viye kıtalan alan Çinliler mukabil 
bir taarru'za girişerek Japon kıtala-
........... 6"'"ı.• t'U~t\.UI \.ULU~i~l.\.lll.. 

ŞanghayJa bir hadise 
Japon ileri kollarının Pekcien'e 

girdikleri haber verilmektedir. Şang 
haydan haber verildiğine göre bu

gün öğleden sonra Hankiu'deki Ja
pon mıntakasında son süratle giden 
bir otomobile binmiş olan bazı meç
hul şahıslar yoldan geçenlere ansı
zın ateş açmışlardır. Atılan kurşun

lardan biri bir sivil Japona isabet e
derek öldürmüştür. Bu hadise üzeri
ne beynelmilel mıntakaya giden bü
tün köprüler kapatılmıştır. 

Çin mukavemet edecek 
Paris, 22 (Hususi) - On gün kadar 

evvel Moskovadan Parise gelen, Çin 
diplomatlarından Şunfo, Çin sefaret
hanesinde matbuat mümessillerini 

Karıı Sigorta: 

AMERiKA: 

Yeni Zırhlılar 
İnşası İçin 
1 Milyar Tahsisat 

Vaşington, 22 (A.A.) - lyi malu
mat alan mahafiller, meclisin bir mil 
yar dolarlık mütemmim deniz prog
ramını 191 rey ekseriyetle kabul et
mek suretile, infirat taraftarlarına 
ağır bir hezimet darbesi indirdiği ka
naatindedirler. 

Meclis, bu mahfillerde Amerika 
milletinin dış vaziyetin tehlikelerini 
hesaba kattığının ve lüzumu olan si
lfilılanmaya gecikmeden tevessül et
meye azmetmiş bulunduğunun yeni 
bir işareti olarak telakki edilen "it
tihat" ı göstermiştir. 

Kabul edilen kanun aşajıdaki in
şaata mezuniyet vermektedir: 

VPv11nn '1 vP r11rı:arı:ın 3 VPni 71r'lıh 
yekunu 17 ye çıkaran 8 kruvazör, ye 
kunu 30 a çıkaı:.an 9 denizaltı, yekıi
nu 40 çıkaran 2 tayyare gemisi. 

Vaşington, 22 (A.A.) - iyi bir 
membadan öğrenildiğine göre, hü
kumet, Almanyaya zeplinlerde kul -
lanılan helyom ihracatını tehir ede
cektir. 

kabul ederek, Çinin sonuna kadar 
harbe karar verdiğini söylemiş ve 
demiştir ki: 
"- Çin insafsız bir mütaarnza 

karşı mücadeleye girişmiştir. Fakat 
bu mücadeleden muzaffer çıkacak
tır.,, 

Diğer taraftan Japon Başvekili, 

Çinde ele geçirilen araziden tek san
timinin bile tahliye edilmiyeceğini 
söylemiştir. 

ma karşıdır. Bunlara, kim, ne uman 
(Yeter!) diyecek te biz bir rahat uyku 
uyuyacağız? 

- Civardaki kalorifer ve ocak ba
calanndan çıkan is ve kurum gözle
rimiz şöyle dursun sütlerimizi bile b 
rarttı. Pencere açamaz, taraçaya çı-

kamaz, balkondan uzanamaz olduk. 
Bunun önüne, kim, ne zaman geçecek 
te bizi bu yailı karadan kurtaracak? 

- Şehrin muhtolif yerlerine o~ 
mobilin nevine göre parklar tesis e
dildi. Ve durulacak, durulmıyacak 

yerler tesbit olundu. Durulacak 
yerde durmıyan, durulmı;racak yer
de inadına gibi duran arabalar tümen 
tümen. Bunlar ne zaman bu işaretle
re ve onun nizamına hürmete başlı· 
yacaklar? 

- Şehirde klakson çalınması ya

sak edildi. Halkı rahatsız ettiği ve lil· 
zumlu lüzumsuz yerlerde kolayca ça
lındığı için, ya bundan daha beter o
lan halkı bundan daha f«>k bizar &

den, insanın slnfrlerlni hara-p eyli
yen patlayıcı motörlerin mitralyös 
gibi olan çatırtılanm kim, ne zamaa 
menedecek te bize: 

- Oh, dünya varmış! Dedirteeek? 

INGILTERE: 

lngiliz 

Fransa 
Krallnın 

Seyahati 
Londra, 22 (A.A.) - Bazı gazete 

ler Ingiliz hükümdarlarının gelecek 
haziranda Fransaya yapacakları se
yahat vesilesiyle Belçikaya da gi -
deceklerini bildirmektedirler. Öğre
nildiğine göre Kral Leopold son za -
manlarda Londraya yaptığı seyahat 
esnasında Ingiliz hükümdarlarını Bel 
çikaya davet etmiştir. 

Fakat Ingiliz hükümdarlan Belçi· 
kayı ziyaret etmiyeceklerdir. 

İngiliz Ordusunun Vaziyeti 
Londra, 22 (A.A.) - Avam Kama

rasında hükumet tarafından verilen 
izahata göre, kara ordusunun subay 
ve asker mevcudundaki noksan bu 
ay nihayetinde, normal plana nisbet
le 23 bin raddesindedir. 

LEHiSTAN: 

Romanya ile Y apllan 

Sefaret Anlaıması 
Varşova, 22 (A.A.) - Varşova di~ 

lomatik mahafilinden bildirlldiğine 
göre, Kral Karolun son Polonya seya 
hatinde kararlaştırıldığı veçhile, P<>o 
lonyanın Bükreşteki ve Romanyanın 
V arşovadaki elçilikleri pek yakında 
büyük elçiliğe tahvil edilecektir • 

BULGARIST AN: 

Ma6nofun Cenazesi 

Törenle Gömülecek 
Sofya, 22 (A.A.) - Dünkü bü • 

•• fngilterede Londra tiyatrolarından birinde oynıyan bu rüzel artist 
Fılis Welch, o kadar muvaffak olmuştur ki, tiyatro müdürü sevimli artis
tin aşka tutulup oyunu yanda bırakması tehlikesine kaqı onu sigorta et. 
mire mecbur olmuştur.· Aşka karsı siwrta ilk defa vaoılımstır. 

J tün . gün, müteveffa eski Başvekil 
Malinofun cesedini bütün tanıdıklan 
ziyaret etmiştir. Bizzat kral, kraliçe 
ve Prens Siril de giderek Malinofun 
önünde eğilmişler ve çelenkler koy
muşlardır. 

Malinofa bugün parlak cenaze me-
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Kırmızı Renkli Bir İp 
Denizdeki Cesedin 

Esrarını Aydınlatıyor 
Polis, Müddeiumumilik w jandar ı lcrl anlaşılmıştır. Fakat, böyle bir 

ma, iki buçuk ay evvel Halıcıoğlu cinayetin işlendiği hakkında hiç b~ 
vapur iskelesinin önünde denizden şey elde edilememiştir. Ceset, denız 

PE STE 
' Beynelmilel Sergisine 

Seyahat 
Hertey dahil 

30 Nisan· 1 O MaJIS 

98 LİRA 
NA TT A acentalığı, latan bul 

Tel. 44914 

çıkan cesedin ve cinayeti işliyenle- de bulunmadan. bir ~afta evv':1 bir -
rin hüviyetini tesbit etmekle meşgul hırsızın buradnkı motorlerden bır ten 
bulunuyordu. Şimdiye kadar tam ecre çaldığı, fakat bunun yakalan
yüz kişinin ifadesine müracaat edil- madığı anlaşılmıştır. O vakit Ahme

SUZY 

miş ve kocaman bir dosya meydana din arkadaşlarına: 

JEAN HARLOV 
ve 

BİNLERCE İSTEKLİ -
Gelecek salıya kadar temdit 

edilen 

AL İ BABA 
EDDİE CANTOR 

ALEMDAR 
SİNEMASINDA BUGÜN -

gelmişti. Buna rağmen ne cesedin - Bu defa tencereyi çaldı. İkinci 
hüviyeti meydana çıkmış, ne de bu defa gelince ben o hırsızı denize de
genci boğanlar hakkında bir ipucu mirliyeyim de görsün, demiştif. Ve 
elde edilmişti. İlk gündenberi hadi- hakikaten, birkaç gün sonra yine 
senin tetkikine el koyan müddeiu- bir hırsızın geldiği anlaşılmış, fakat 
mumi muavinlerinden Hikmet Son- bu hırsız hakkında ne yapıldığı öğ
el, faciayı örten esrar perdesini kal renilememiştir. Müddeiumumilik, 
dırmıya muvaffak olmuş, Ahmet, bu ihtimal üzerinde yürümüş ve Ah 
Mehmet adlı iki Rizeli genci zan al- medi bu bakımdan da isticvap etmiş ~~~~ ........ ~~~~~~-!!!!!! 
tına almıştır. Polis ve müddeiumu- tir. Ahmet: 
miliği bu neticeye götüren, cesedin - Ben polise iki defasında da ha
boynunda bulunan kırmızı renkli ber vermedim, demiştir. Mehmet te 
kıl ip olmuştur. Müddeiumumilik, ayni şekilde ifade -vermiş, fakat Ah
evvela bu gencin motörlerde ve yel- met, cesedin bulunmasından tam 
kenlilerde çalışan birisi olması ihti dört gün evvel ortadan kaybolmuş
mali üzerinde durmuş, motörlere ve tur. Çıktığı zaman ıstırap ve vicdan 
yelkenlilerdeki ipleri tetkik ettfr- azabı çekenlere has perişan bir hal
miş, Yılmaz motöründe ayni ipin de görülmüştür. Bir aralık ta arka
parçasını bulmuştur. Yalnız motör- daşlanna: 

deki kıl biraz incedir. Cesette bulu- - Onu bekçiler boğmuş olacak, 
nan ip uzun müddet suda kaldığı demiştir. 
için şişmiş ve kalınlaşmıştır. Yılmaz Tahkikatın gösterdiği son vaziyet 
motörünü, sahibi epeyce evvel sahi- şudur: 
le çekmiş ve orada bulunan Ah- Motör bekçileri Ahmetle Mehmet, 
met ve Mehmet ismindeki Rizelile- yine bir hırsızlık için motörlere ge
rin bekçiliği altına bırakmıştır. Müd len bu genci boğduktan sonra deni
deiumumt~ bu ipucunu tutarak yü- ze atmışlardır. Suçluların ikisi de 
rümüş, Ahmedin, Mehmedin bir gc- suçlarını inklir ediyorlar. Müddeiu
ce on bir arkadnşlarile beraber bu- rnumilik, tahkikatını derinleştirmek 
rada bir kadın getirerek eğlendik- tedir. 

DOLANDffiICILIK: 

·Tevkif Karı 
Verilmeden 
ünce Sıvıştı 
Asliye birinci ceza mahkemesinde 

~k karışık bir dolandırıcılık dava
ı;ına başlanmıştır. Davacı yerinde 
Beyoğlu Firuzağa mahallesinde 20 
sayılı Hayriye apartımanının sahibi 
Bayan Şerife Kamerin avukatı Naz
mı Nuri bulunmuştur. Suçlu da Kon
yalı Ahmet Rifattir. 

iddiaya göre dolandırıcılık hadi -
sesi şöyle olmuştur: 

Ahmet Rifat, Şerife Kamere hile
li yollardan sokulmuş ve kendisinin 
takip edilecek bir işi için vekalet -
name verilmek üzere bayanı bir no
tere götürmüştür. Orada avukat Ab
dülkerime emlak ferağına salahiyet 
veren bir vckfiletname yaptırmıştır. 
Bundan sonra Abdülkerim, Şerife 
Kamerin Hayriye apartımanını suç -
lu Ahmet Rüatc satmış, ve ferağını 
da vermiştir. 

Hadise geçen sene müddeiumumi
liğe intikal etmiş ve o vakit Ahmet 
Rifat tevkif edilmiştir. Suçlu, yedi ay 
kadar mevkuf kaldıktan sonra kefa
letle tahliye edilmiş ve şimdi de mu 
hakemesine başlanmıştır. Mahkeme, 
bu celsede Ahmet Rüatin sorgusu
nu yapmış ve bir ara karar vermek 
için müzakereye çekilmiştir. Bu sı -
rada tevkifine karar verilmesi ihti
malini sezen Ahmet Rifat, koridor
dan savuşmuştur. Celse, açıldığı za
man mübaşir Ahmet Rüati aramış, 
bulamamıştır. Mahkeme, Rifntin sa 
vuştuğunu anlayınca tevkif kararı 
vermiş ve bu kadar dün polise bildi
rilmiştir. 

Açık Teşekkür 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

Usküdar - Halede Bu gece: 
AKTORKIN 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatro ları 

~
ljlllllljjjllllll 

1 

D R A M K 1 S M 1 
Saat 20,30 da 

j\f ill...111 ~ t D 3~er~e A K t 
1~111111111 -<>-

OPERET KISMI: ;~lllffi~ı 
Saat 20,30 da IJ!~ 

1 

\IJ!ll lll ı 
BIR KAVUK DEVRILDI fülıt~;·l~~I\ 

5 perde komedi 

• 
TOPLANTILAR 

DAVETLER 
Hafta ıçınde: 

• 
* Fotih Halkcvlndc biçki dersleri açıl

mıştır. lsUyenler hergün 10 dan 21 e ka
dar müracaat ederek yazılabilirler. * Doktor Şilkrü Htızım, per(icmbe günü 
17,30 da Eminönü Holkevindc İrk hıfzıssıh
hosı mevzulu bir kon!crans verecektir. Bu 
nu, bir konser tnkip edecektir. Herkes ge
lebilecektir. 

Dun Ağır ceza mahkemesinde baş 
kalanna ait çekleri kullanmak· su 
retile sahtekarlık yaptığı iddia edi-

ViyanalıSanatkir Lotte 
Şöne Şehrimizde 

Yarasa operetini temsil etmek ü
zere Viyanadan davet edilen maruf 
artist Lotte Şöne dün sabahki eks
presle şehrimize gelmiştir. 
Dünyanın en güzel sesli mugan

niyesi olmakla şöhret kazanmış o~an 
Lotte Şöne, cumartesi akşamından 

itibaren Şehir Tiyatrosundaki tem
sillerine başlıyacaktır. 

Artist, Avrupa ve Amerikanın he-

İle arkadaşları 

İs tan bul radyosu: 
ÖÖLE NEŞRiYAT! 
12,30 Pl~kla Türk musikisi. 12,50: JJS

vadls, 13,05: Pltıkla Türk musikisi, 13,S 
Muhtelif plfık neşriyatı. 14,00: SON. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: te 
l 7 ,00: İnkıllı.p tarihi dersi: Unıversl 

den naklen: Yusut Hikmet Bnyur. ıe.s 
Fatih Halkevl gösterit kolu tara:tınd 
bir temsil. 19,15: Konferans: Dr. İbrah 
Zati: Bulaşık cilt hastalıkları ve s:ıçl r 
dökillmesi. 19,55: Borsa h:ıbcrlerl. 20. 
Necmcddin Rızn ve arkadaşları torafı1l' 
dan Türk musikisi ve hnlk şarkıları. ~ 
30 : Hava raporu. 20,33 : Ömer Rızrı ıar;; 
fından arnpça söylev. 20,45: Nezihe (t 

arkadaşları tnrafından Türk mur.iklsi 
halk şarkıları (Snnt dyan) 21,15: FB 
saz heyeti: lbrohlm ve nrkadaşlnn ınr•· 
fından. 21,50: ORKESTRA: 1 - Hayd f 

Senfoni No. 6. 2 - Dclibcs: Melodi Sl 
dö Kopelia. 3 - Drigo: Romans. 4 "' 
Bermır: Rev dö san sus!. 22,45: Ajans tıl 
bcrlc!rl. 23,00: P!Akla sololar, Opcrs ~ 

operet parçalan, 20,20: Son haberler 
ertesi günün programı. 23,30: SON. 

Ankara Radyosu: 
ÖÖLE NEŞRiYAT! 1. 

12,30: Muhtelif pltık nesrlyatı. ı2,50~ 
Plfık: Türk musikisi ve halk 11arkıl11

3 13,15: DahiU ve horict haberler. 17, 
İnk1ltıp dersleri (Halkevinden nnkleıl 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 
18,30: PlAkla dans musikisi, 19,15 Ti1f' 

musikisi ve halk şarkıları (Leman ve şt' 
kadaşlan) 20,00: Saat ayarı ve arıı~ 
neşriyat. 20,15: Türk musikisi ve h , 
şarkılnn. (Melek Tokgöz ve arkadaşlllt'L 
21,00 Havacılık: Ş. Hazım Ergöktnel> 
21,15: Stüdyo s:ılon orkestrası. 1 - D~ 
Suite du Ballct, Lcs mllllons. 2 - ,,; 
dine: d'Arlcçuln No: 4 Polonnlse. 3 af' 

Louls: Notturno. 4 - Bcethoven: C 
mencitn. 5 - Erlch Nineg: Ad:ıgio se:; 
tcnuto. 6 - Tschalkovsky: Bnrc~ 
7 - Mlchcll: !'\'inna - Nnnna 8 - ııtJ 
Ohlscn: Nuesischer Marnch. 22,00: Ai 
haberleri. 22,15: Yarınki program. 

SENFONİLER 
16,30 Pnrls Kolonyal: Senfonik kO~ 

ser {Bccthovcn, Bilsser, Plcrnc). 23 \ iJ 
ııova: Fitclbcrg'in idaresinde senfo!l 
konser. 

OPERALAR, OPERETLER ~ 
10 Berlln kısa dalgası: Gounod'ılet' 

"Margercte" opcrıısı. (16,15: İkinci P 
desi). 

Şehrinizin güzellitrini anlatacak ~ 
Jime bulamıyorum. Bu güzel ye 
\!.AW& _µ9. et lam ' · 

konser vermek mecburiyetinde 01 

dak. ik t• . \17" ğum için bura ı ame ımın d 
masına maalesef imknn yok. orsrJ' 
Sofyaya, oradan da Parise ve l3 
sele gideceğim. i 

Viyanada devlet operasında ye~ 
tim. Mozart'ın La flüt anşantc, 
dö figaro, Kozi fantote operaıa:rıJ'ı' 
Lanlevman dü Seray'da BlondıJ1 

1 
lünde Vcrdi'nin Travyatta, ~igol; 
Puçini'nin Bütcrflay Lavı ~ 
operalarında oynadım. Bunl ti 
bazılnnnı yüzlerce kere tekrnr ~ 

Istanbulla ilk tanışmamın 
uyandırdığı bir sempati scvkile f 
rinizi bir daha ziyaret etmek eo> 
ni besliyorum. !kinci ziyaretimde 
kanda saydığım temsillerden b d 
rını vermek kısmet olursa ketl 
bahtiyar addedeceğim.,, 

AZAK SiNEMASI 
Bu gece ve yarın gece yalnız iki suare içlrı. . 

Meşhur caz kralı GREGOR ve 16 arkadaşları ile ELVİRA MAY Bil:·ük bir. p~ogram h~zırlanmıştır. M 
rıca BAŞBAŞA dansı. İlaveten: Sin emada bu senenın en büyuk hissi fılmi 

ÇALI .KUŞU 
JEAN PIER AUMONT, HUGUETTE DUFLOS 

Gündüzl~ri a~u~ ~mumi O Ç S İL A H Ş Q R L A /( 
üzenne fülme ılaveten : 

.. 
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TAN 
Gindelk Gazete 

o 
TAN•ın hffefl: Haberde, fikirde, her• 
ll)de temiz, dUrUmt, umımt olmak, 
lrirlın ıu....ı olmıya plıflllaktlr. 

Almanyanın Av•shryaJI ansımn n•ali etmesi, Fransa isin acı ve ağır bir drprlz old•. 
Öyle bir slrprlz ki Fransa Dlplomasfsl hayretler isinde kaldı, aim asamadı. Pakat bu••• 
sok fel4ketll akıbetlere bir 1taılangıs olması lhtlmallyl• korlı•lar ıettrdl. lhncll ......... 
"askerteı .... ve 11k11YYetlenme .. •areketlerlne hm verllmlıtlr. llr Fra•ım mlralaya•• ma-

kalesinden aldığımız 111 aıağıkl satlrlar, bu itibarla dikkati• okunmıya cleğer. 

--o-
ABONE BEDELİ a a 
~ Ecnebi 

ı: :: !~· !: ~: F d = :: ~~ = :;: ransa a "1netı..8ruı posta tttlb8dtn1ı dahil ol· 
lllı7an memleketler için ao, 11, ı, s.ı Ura 
cbr Abone bedeli peffndlr. Adr9 dellt-

tinnek 25 kuruftuı'. Cevap.lcln mektup N .. f v 
[G::-M::=ı· u us e 

[Yazan: M. ZEKERIY A 1 
llldbelerin, ajanslar tuafuulan 

'-Den, pzeteler tarafından neıredi· 
... Mr dq ytldl, bir de kulisler için· 
t. cereyan edeıı ve hariçte ıirtbı· 
"'1• içJfld vardır. 

8ea Avusturya qpllnln. İnd· 
.. • it.ayan ve İqills • Alman mtlsa· 
~eleriain dq )'ibhtl biliyoruz. Fa· 
~ •a. lalmenla 1eyircU,r tarafından 
._..._ Jmmım. Bir de perde arka· 
~ cere7an eden h&dbeler vardır 
., IOD ıfbalerin Avrupaya korku ve 
~ ulan h&dUelerlni anlamak i· 
tla .... Jtilıpek liumdır. 

* ..._ya Ne Vakit 

k•ar Ver•? 
Almaya, Avmtmya ltsallne daba 
~.. ay nvel karar vermiıti. Çiln

Marepı Goeriaı, Dik dö Vind· 
'-'• 1"I ... Avuaturyaya ptmeme

taftlye etmelerlnl, ın.utereye 
~1911111iradttl. Sebep olarak ta Avuatm

miilıim bUIMJeıo cerepn ..._ 
~--- alıhı•lpl .... ..,. ........ w•.-.n.1a 'h!Dll"I ._.. .cı nim 1ııa 

.l."81'1.ntf .. o•:lr .ı~u•v1rHR" 1r<'""'1•~•'11»• eL • ıspan) aaa arp oaşıaoıgı 

....... d Genenıl .,.__ ilk 
elddl olarak mail6p edllm't ba-

"7ordu. Mauolbd, Bitlere mira· 
t ederek ailratle 1apanyaya yar· 
edibneae bllkametçllerln ilerle

mant olunamıyaeatım bildir· 
Bitler, bu fırsattan istifade e
llauolbaW• A v111tar,a ilha· 

lll111aalefet etmemek prtile bu 

Askerlik 
8 ugiin A vrupanın ortasında esen hidise fır 

tınalan arasında en çok müteeaıir olan de' 
Jetlerden biri olması itibarile bllttln gözler 
Frauaya çevrilmittir .F1'81l18da uzun zaman 
danberi ıürüp giden fırka mileadelelerl, ka· 
bine buhranlan esnasında ihmal edilmi• 
millt ve hayati menfaat ve mnelelerin yeni· 
den tetkik edilmekte olduğu ve devletin A· 
cil çarelerle zayıf taranan ku"etlendir
miye gayret ettiji sörülnieldedlr. Bu me
yanda milli müdafaa ve bilhusa ntifua me
~eai buailnlerde Franaa hlk6metile, Fran· 
sa milletini ehemmiyetle Dlefgal Ye alika
dar etmektedir. 

Filhakika bu memleJteıte bu lkı mesele uzun za
man ihmal edilerek bırakılmıştır. Fransa 18 inci 
asırda Avrupanın en kalabalık, nüfus kesafeti iti
barile blrincl safta gelen bir memleketi idi. 

Halbuki aon Mileler zarfında tu-~ 
tutan istatistiklere göre, l'rama nü Ordunun ınolörl.,,,...U.. 
fuau senede hemen hemen 250 ile 6ü)'iilt 6ir ehemmiyet veren 
130 bln arasında deiifen bir eksik- FranNlla motörla 
lik peyda etmiftir. Hatın sayılır batayaltll' 
istatistikçilere göre, bugünkü bal 
devam ederse bu miktarın senede 
300 na 400 bin raddesine çaJamım 
kuvvetle muhtemeldir. Nüfus ista
tistiklerinin verdilf tabii neticeler 

.; 

nn 1enelerin adedile mütenasiben... 
yQkseldlii merkezhldedir. Resa~ 
ça Fransa 50 sene eonra nilfuau -
nun büyük bir kısmmı kaybedecek, 
bugünkü miktar 29 milyona kadar 
düşecektir. Bugün Fraıwmın nü
fusu 40 milyondur 

ptirdikten aonra deniz, kara ve 
baft kuVYetlertnl yflbeltmlye ça
hpn buhranb bir gayret bu mem 

• v• •• , •• t • 

mahiyet almıftır. 

B amları Fransızlar için (es

ki, yorgun bir millettir) der 
ler ve hayatiyetinin ÖlmÜf ve kuv
vetten düşmü' oldutunu iddia e
derler. Bu iddiaya pek içerliyen 
!ransızlar, kendilerinin Almanlar-

8 u hakikati fimdlden gören dan daha fhtlyarlamıJ olmadıklan-

tutuyorlar ve ukerJile buarWnak 
esamu dayanan bU tefekldlller bun 
daıı az zaman evvel ferdin hilrdye
tine bir tecavüz ve cemiJetıe fay. 
dam olmıyan bir t•bbOa olarak 
~lıkkt edilirdl. 

Bueln birçok ktl!IMJerde ı.. . 
dla'aQe ip ft C8lldJı9& - GIQ
.. ... ,, ........ mD«tr 
dan teldi)~ ı1,+d ·-J .. 

.. tuft)'e mtemlne Wd tlltu1arak 
bir iman ko .. llJ_ ......... 
kurtanlmMI, allmtn J9D1 w mun
tazam ...... daJUUi kanunlar

la kuvvetlendlrDm. taraftandır.. 
lar. BulAa, l'ramada içtimai ve u-
kerl bir tnlnllba hazlrhk yapıldı
ğına deWM eden halı. var-

,,..ı-. yapmaya buardı. Fakat ordu 
bu fikre muhaliftiler. Onlar, 

Janm t.panyaya ;yardım yii
dfa dtlfttliibıil, tenanelerin 

Franaız milleti Almanya ve nı ispat etmek için yeni hamleler--
İtalya gibi mütemdiyen çoğalan le ileri atılmak icap ettllf kana- D emokruDertn diler reJF-
ve büyüyen komfUlarınm dev a- atile eksik taraf1annı tamamlamı- 1er tarafından J&pdan tas-
dımlarile ilerllyen tekeaürü kar- ya ulrapyorlar. ylkJere kup bndilerlne Dd battı 
pmnda ciddi ve Acil tedbirler al- Bugün orada yeni teşekküller, hareUttm birini intihap etmek dtl ~Ndtuu. ordu malzemesinin ebll

Wdla ediyorlardı. Fakat Bitler, 
flldNe tleilldL Ona ıöre, tapan. 
lılw Anapa n7a cihan harbi V11-

mak :zamanının gelmit, hatU geç- hattA A1manlan ve İtalyanlan tak- f(lyordu. Bunu badi a1ızJarDe 11J 
mif olduğunu ileri sürerek bütün lit edici vaziyetler, yani propagan- lemek icap edene, bunlar için (Ya-
gayretlerinin sıklet merkezini bu da vuıtaıan ihdas ec:lllnıiftir. ölüm, yahut eski satvet ve bap:netl 
nokta üzeıiııde toplamıt bulunu • Mekteplerde gençlik tefkilitı ya muhafaza) yollanndan birini leÇ • elde balnn•MJ Jamm selen 

...._ ~ Çbldl Almanya, harada 
'~eyı bakımından miilıim bir tla 
f'JUllllll:I ..... ptirebilirdL İapanya Alman-

yorlar. parak onlan disiplin albnda muıı- mek icap ediyordu • 
Bunun gibi, milU müdafaa me- tazam bir talim ve terbiyeye tAbi Frama fimdiye kadar bndl at-

ell'nde bulunana mflatakbel 
hpnmak b111manda ini vasi· 
ladfade edeblllrdl. Bilhassa 

= =:=ı::: 1 ~ ........ --.. ....................... -..af 
::.ııd.:=::::: G Ö N O L 1 Ş L E R I ·~1nım mhak•le yollnuu teWlt 

~~ oı.eütı. Ba plimaı tatbik = ,..... bir .. y bl,...ta: Onlu 
.............. an kaJdmuk. İfte 
~ temhffil lnman IRrlne ,... 

* ..... ~ Haıll erclarcll 

Fransızlar yeni bir m(lclafu pJ&. 
nı ve program ile lfe glrtflnif 
bulumnaktadlrlar. Yeni bO~erl
ne milyarlan qan rakamlar koya
rak harbin blrincl tartuu yerine 

)'1111lapk Jaarebt ederek itab-8)'1 ... 
.. etlnl,.e plıpeaktı. ........ ıtaı . 
ya ile Alman7amn ........ açma. ve 

.~ .... •ır taraftan lapaayaya ,... İtalyaam Avmtur;ya i.,.U. brp 
JaNun etmek, öte taraftan A· PlmMIDI temin etmekti.lhı mMpatlı-

--11 1tp1 etmek b11SU111Ddaki na vumak için Edea'i feda etmelEten 
yahm kendbi •nıycmta. çeldıunedl. Dulaal miukenleN si· 

....... _in rittl. 
'.""llllZ ılllz llafveklll, Almanya-
.. lumrblmdan haberdardı. Ay· ll'abt Bider, ln,iıterenin maba-

,.._._ Ş11f111Cln euulan da bu duadaa tUPhe edebilir& 1nsWz Bat
liremnltlerdL Çtlnldl Avustm· Yeldll, ona da flpı..tnl Plennek 
11az1 kararıtımada yapılan bir için bir taraftan da Almanya De artık 

~-•.iL elde edll~n vesikalar ArUID• müzakereye bqlanabileeellni iJh et• 
~.... yardımile Avuatar- ti ve Alman)'UUll yeni Barlelye Naı

'9beak isyana ait plblar da eJ. n Von Bibbentrop'a Londraya çallr
.lhı plba ılre,Avastm)'a dl. Almanların itimadım kaunaa 

~ bir isyan çıkaracak, Bit- Lord Balifu'ı tla llarieiye Neureti• 
~ kan dildllmealne mini olmak ne ıetirdi. 

~llmne Avashır7•ya Alman or· AJmaa7a ı..ntena1a opaan ...,. ..._.....ereeekti. 11lfllll, ••pil- medi. İtalp da ı..tıtere ile ...... 
~,,......_ bpyeslni MwUnl De ı.. kere1e sirittl- ÇlnlrM 1tm fi...._ 

:l.. ::-:-"1111 sın.terdi. ihti7acı vanb. Her .., ,..,_.. pu. 
~ Bapekill. ı.11 llaberl abr al- yordu. Fakat hYileler pl'Ojelere '17· 

...... harekete seçti. Mister E- matlı. Ve beldem.ı,._ .... 1aMbeJer 
•alıal<Ntine nime• der•aJ bu pliıalan alttlat etti. 
ile mlukereye siripnlye te- Ba merakh laikl,..ıa ...._ .... 
etti. Müzakerelerde tle pyet l'Ullll yarın anlatacaiun-

Hangi Y e11ta Evlenmel 7 
Evlenme caiı memlekete ıöre, 

Udime sin, ..... ,.. ,.., iktla-
dl vulyete ,are deiiflr, 

Yahm yapılan teerilbelerdea • 
luumt denler vardır. Bu denlere 
ııre bbde memae • .,..ti 18 ile 
ZI arasıdır. Bu ,...tar arasında ev
lemtnler ..... •ır evlilik uyatı 
kurmakta •üa •87tlk lmlrtnlara 
maliktirl•. 

YM ll•~nleeaaek lhtlma 
U mhr. t.••• ,..,ı. bqattakl 

..,._. Nahr· -..ı .. "bnala
n utar. TMl'lbeel çolalır. Afk, 
paç yapa oldala bdu tem p 
....... ohr. o nldt Jalms man

tıkla nya iktlladl saraıetlerle n· 
leaUlr. Ba b•D nleameler •e çok 
defa menfi netice verir. 
............... ,....da 

.................. ldpı ...... 

ılzmrdt•toe'* ......... Mtlu. •• '* .......... ..,. ........ ;r.m 
.......... il • 

ÇM eıba ......_ .. tam~ 
~ IQa ....... Ybml,...... ........................... 
llalace Wr Mllalr. Wr rı•nnhk 

vetini, yalnız J'ramanın delfl, bO
tün küçük mil1etlerln mevcudlyet.
lerini mubafaza edecek derecede 
ıenit ve kuvvetli sayıyordu. 

Dünya siyasetinin her cephesin
de kendi parmalııwı lzlni görmi
ye alışık olan bu millet son bidi
leleıde kendinin biçe aayı1chluıı aö 
rGnce b's lfntr bir teJAfa dfipa~ 
tik . 

~..J.:1:-,,!1!~ .. 1Mı....... izleri 
7an1 milU mOdafaa bütçellne ko
nan milyarlarla muhtelif teskillt i
çin vücude getlrilmif e8eı'leri hia
aedilmektedir. 

1 

G 'OPtlŞLff) 

y 

lelds va 

Simo11 • Simon «l.; '\ ~' 
aan: SABiHA ZEKERiYA 
Kadıköyd• Klprl>" hareket eden 

punmda)'IS. Vaparu orta ... --Uld kanapelere siyah önlflkltl, 
akalı, kaaketli, siyah ipek ço

talebeler dlslhnif, mektebe il-
beyas7 
raph 

. Si7ü laltlk, siyah çorap, 4li7orlar ...... la, talıüeafne dddlyet, wle
nbr telldll etmek için HÇtiii Ulr, 

larafet " ...... Talebelerin mabpm
hl)'le tek nakil bir tbılfor-1ar PM ... ·- _.Mira m•m? ADs1o ...... ~ ..... çecllkla-

ra ltlyle 7'tlm•ak Mr ...... ..,.... .... sınklerinl boun, rublanna ... 
,..... baftt ..... amillerdm iti

... ....,..... ...... ., ço-
.. 
rWlr. ..... 
.. Mr 

........ " ~ ~ 
.................... ,8 .. -...... tharacak delili& 

• Salar -....,.ıu: 

-N _..anm Sbnon Slmon'u Mf 
olm•mı •· 

Oa --· tllrt, • Mt yapntlakl ~ 
isleri PD1 Wr kıma beriDıle 

• Bu ü bala7oram. Fakat 
tlserlnde Simoa Simon denea 
e oltlaiaau lMdamı)'onma. 

d11n17or 
kama .. , ... 
~' -ft ılall, IUI uçh ıtbeJ 

Jmaia •vinçle ,Wtlyor: bir 

- Beehnktv bak. Zanaederlm, lo 
•iyi 8lmoa. s ............ p.a.le 

kidir. .... ela ona ltaloyorlar. Ben ü ... 
nam. Pakat .-am 1'a 8imoa ·Si

balmıya Ufi ıelmlyor • --IDOD'U 

N llaayet ınlDlarak IOl'll)"ormDo 

-S lmon - Simon ma? Rapa _., 
pdaWrmanb11kle. .... ,.. 

• SIJ•!a IDlflk cidtll7et .. ftbr ~ 
Siyah çorap ta i7le. Fakat 
• IDee ttl)'lerbd ,..._. 

iDce Ye ipek obnMJ da qnl ... 
mi labımet edi)'or? Ya Slmea • 

Sut lelds v..--U .U.. ..................... 
~ 

--·tıa Dür ,..,.. 
stmoa? ...... ...... .. ... ....... 
1r-.u~~D 1sıı1"1 hsııttA MI Mft UC: taftlet-
lerilli, elWMleriJe Mr .... ..,... f8lldl 
edecek tü'il.. ta'dlk dmelii'l h 

t ve nbr prenalpi ile -sık 
'1 delil mi? 

clddl7e 
bir ala 

Bas lrilfte prllik ve irtic:a var -
em. Ben c:iddi,.et " vekarı eıw. 
reaıhule, biçiminde Ul)'anJu. 

bibn 
senba 
dan 

dtlfb 
detWm- Amma, keadiml aerlted 

tir aaydJiun halü, skim 81-
Simon' dan rahataıa olh. Bat-IDOD • 

lan .. de ve muntuam ......, te
Ninmlt Mr mektep kmm, 81-

Simoa'daa .....,.eceli ft ... 
neceli 7ene, keıMli llayatlle .. 

mis 
IDOD • 

.. a.. 
llkadar Wr mevmu koaupr ıirmek 
iaterdlm. 

Se yrüsefer f çin 
k Esaslı 
dbirler Alındı 

Ço 
Te 
Sem ... 

bazı b 

h 
hir i 
lu 
re de J 

kanlar 

cektlr. 

rtnin 
alm• 
tmeı 

el fUbe 
Jiıı 
1erlnct. 
rü..ı 
mak 

- ledlye 
eden 
f6rlerl 
Şehir 
mühim -. 
in 
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Mektupları 

··- -· ... ·-----·· 
Tiyatrodan evvel. .• 

Şarkışla büyük cami mnh!ı.llcsl Pınar 
önü Macit Suner imzasile yaz.ılıyor: 

"Şarkışla Sıvas vflfıyetinln arazi ve nü
fus iUbnrlle en büy{ik nüfus ve demlryolu 
üzerinde mühim bir zahire ambarıdır. Fa
kat bakımsızlık yüzünden harap bir köy 
manzarası arzeder. Ahali çiftçidir. Kasaba
nın iman bu işle aUikndar olan idare adam 

1 larının himmetine kalmışbr. Kasaba için
de hiçbir yolda kaldırım taşı yoktur. Mec
raları bozuktur. Yabancı sularla pislcnen 
çeşmeleri ekseriya kesilir. Halk su sıkıntısı 
çeker. Daha böyle bir çok mübrem ihtiyaç 
ları vnrkC'll ve halk muhtaç bir vaziyette 
iken; mühi'r işler evvela ynpılmıyarak; ka-

1 sabada birçok şehirlerde bulunmıynn bü
yük bir tiyatro binası yaptırılmışbr. Hnlbu 
ki Şarkışlanın tlyntrodnn evvel çok daha 
başka şeylere ihtiyacı vardır. 

• Kimsesiz yavrular 
Hisardan All Düşkün imzasilc yazılıyor: 
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1 Otel "Emperyal" 1 
: Yazan : L. Nikulin • Çeviren : B. Tok ~ 
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C enup şehirlerinden birinde
ki sabık "Emperyal,, oteli

ne yeni bir direktör tayin olundu. 
Direktör otele, gece geç vakit 

geldi. Bütün odaların kilitlerini 
muayene etti. Her nedense, pence 
reden baktı. Ve bir bekçi köpeği 
edinmek lüzumundan bahsetti. 

Direktör ertesi günkü sabahı
nı yazı işlerine hasretti. Otelin, "o
tel cephesinde .. ,, adlı duvar gaze
tesinde bir mnkalc neşretti... Bu 
makalenin büyük bir kısmını di -
rektörün hal tercümesi teşkil edi
yordu. Bu hal tercümesini okuyan 
otelin garsonları, aşçıları. bulaşık
çılan, kapıcıları biribirlcrine göz 
işareti yaparak: 

- Hımmm ... diye dudak büktü-

ler .. 
Direktörün makalesi şöyle biti-

Dikkat ediyorum: Şuradaki müşte 
ri iki saattenbcri hiçbir şey yiyip 
içmeden oturuyor. Müşteriye böy
le mi bakılır? . Bu sizinkisi de "ser
vis,, mi?. Yalnız menü ile iktüa et 
meyiniz!. Bize kar lazım, kar .. He
riflere votka, meze dayayınız!. Pı:a.
ltalı yiyeceklerden getiriniz! 

Fransada atletizme, son zamanlarda büyiik bir ehemmiyet verilmektedir. Atletizmin diğer spor şubelerine 
de çok yardımı dokunan baş spor olınası bakımından ona ehemmiyet verilmesi tabiidir ki, çok yerindedir. 
Resimlerde, Fransada hemen her gün yapılan atletiznt mUsabakalanndan canlı intibalar görüyoruz. 

"Sokaklarda kimsesiz yavrulara rastlı

yoruz. Diln sııbnh yine köprü altında; so-:. 
ğuktn; aynklnrı yalınayak; elbisesi yırtık 
titreşen iki zavalll çocuk gördilm. Gazete
lerde okuduğuma göre Galatada sokok ço
cuklarını toplıyan bir yurt vonnış. Seksen 
kadar talebesi varmış. Şunu; seksen ikiye 
çıkarsak iyi olur." 

* 

yordu: 
" ... "Göze görünür görünmez bü 

tün düşmanlar: Devlet kasasının 
hırsızları dissiplini bozanlar, tem
beller, vazifesinde kusur edenler .. 

K uşakov hakkında daha esas
lı bir fikir edinmek için, Ku 

şakovun şu hatıralarını gözden ge
çirelim: 

"Sabah saat 8. Kapıcı Gavrilok 
un anketlerini gözden geçirdim. 
Herüin dindar kimselerle müna
sebeti dikkatimi çekti. 

Avrupa Şampiyonası 
Güreş Seçmelerinde 
Yapılan Müşahedeler 

ı 
Tekirdağlı 
Avrupadan 
Dün Döndü 

Geçen akşam Beyoğlu balkevinde İkinci devre 924 de Peterin gelme-
23 nisanda Estonyada yapılacak (Gre sile başlar. Bu devrenin en parlak 
ko - Romen) Avrupa şampiyonasına zamanı Peterin ikinci defa hizmetimi 
girecek güreş takımımzın ilk seçme- ze girdiği 938 den iki sene sonra baş
leri yapıldı. Güreşlere eski güreşçi- lar, 933 sonuna kadar gelir. 

}erle beraber Ankara, İzmir ve İstan- Bu devrenin bariz vasfı tamamen 1 
bulun bazı genç güreşçileri de iştirak teknik, mantıki ve zeki bir güreş ol
etmişti. Bilhassa kısa bir müddet zar- masındadır. Oyunları, muvazene ve 
fmda kendilerini göstermiye başlıyan manivela kanunlarına göredir. Kuv
İzmirli genç güreşçiler takdiri celbet- vetten ziyade meharete dayanır. Tür 
tiler. Bu gençler, bugün milli takıma kiyede fenni güreş bu devrede başla
giremeseler bile bu başlangıca göre mıştır. 

yakında sayılı elemanlarımız arasın- Uçüncü ~evre, 933 ten sonra sön-
nJa VP.T. ~lı:ır.ı;ı\d:ır.rbr -J- -· --•.-r """""'.1.cıuu 

Ankaralılara gelince, çoğu çetin ve 935 te Peterin savulmasile büsbütün 
kuvvetli gençler olan bu takımdan kapanması ve yerine getirilen Fin

belki bir ikisinin milli takını nam - landiyalı antrenörün bizim ilk dev-

zetleri arasına girmeleri ihtimali var
dır. 

Bu seçmelerde ötedenberi tekamül 

ve inkişafını takip ettiğimiz güreş 

sporumuz için şayanı dikkat bir mü
phade yaptık. 

Bizde Greko - Romen güreşi üç dev 
reye ayrılabilir: 

1 - 924 olimpiyadından evvelki 
devre; 

2 - 934 ne 935 arasındaki devre; 
3 - 936 dan sonraki devre; 

Birinci devre bizim ilk güreşçile-

redeki kuvvete dayanan güreşimizi 
tekrar ihyadan başka bir şey yapma
ması ve bu yüzden güreşin hünerden 
ziyade kuvvete ve maharetten ziya
de sertliğe istinat eder bir tarz alma
sıdır. 

İşte geçen geceki seçmede bunu 
gördük. Bir vakitler seyri cidden in
sana bir zevk veren Greko - Romen 

güreşinin bir itişme haline gelmiş ol
duğunu esefle müşahade ettik. Hal
buki bilhassa küçük sıkletlerde bu 
güreşler adeta cambazlık haline gel
mişti. 

HiUeyin Pehlivan vapurdan 
indikten •onra .. 

Terkos fabrika ının tamiri 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Bir akşam gazetesinde okuduğuma 

göre, Tcrkos fabrikasında makineler tamir 
edildiği için şehrin bıızı yerlerinde, bilhas
sa yüksek mahallerde sular kesiliyonnuş. 
Halbuki Terkos 1'ııbriknsında şehrin nlçak 
ve yüksek mohnllcr için taksim tcşkfüıtı 

yoktur. Bu taksimat Kflğıthnne !le Ff°''"l
k8yündr. olsa gerektir. Tcrkos fabrikası
nın bugünkü şu kuvveti 47,761 metre mi
ktıbıdır. Şehre sevkcdılen su mikdan gün
de 33 bin metre mikftbıdır." 

ALMANYA: 

Futbol için 
End~şeler 

Uyandı 
Nürenbcrg, 21 (A.A.) - Pazar gü

nü Macar milli takımı ile 50 bin se
yirci önünde kaN;ılasan A lw.orı _nıilli _ _ _.. üd n.u~-ı aat-ttl-~f-e:r.ı~ 

lonyada İsviçre milli takımı ile oldu
ğu gibi 1-1 berabere kalmıştır. 

Bir futbol artisti olan Macar Mil
li takımına karşı en mükemmel oyun 
cuları olan Sepan, Jenes, Kupfer ve 
Gelleşsiz olarak bu neticeyi almış ol
masına rağmen, Alman milli takımı
nın, dünya futbol şampiyonasının a
rüesindeki bu son maçları Alman fut
bol alemini endişeye düşürmüştür. 

Bu son karşılaşmada Alman mü
dafaa ve haf hattı, mükemmel işledi
ği halde. hücum hnttı galibiyeti te
min edebilecek müessir ve kombine 
bir oyun oynıyamamıştır. Macarlar 
ikinci haftaymda gerek teknik, gerek 
sahaya hnkim olmak bakımından Al-
manlardan çok üsttin bir oyun oyna

..:imiz yetiştiği, passü mekteptir. Men
tei Tatavla klübüdür. Sonradan Be
§iktaş ve Anadolu klüplerine, biraz 
sonra da Haliç klübüne yayılmıştır. 
Bu mektebe bizde en çok hizmet et
miş olan (Mcneli) dir. Eski güreşçiler 
bu amatörü pek iyi tanırlar. 

Paris ve Londrada müsabakalar 
mışlardır. 

Birinci haftaymın ilk yarım saati 
zarfında maç, mütevazin bir cereyan 
takip ettiği sırada Almanlar 31 inci 
dakikada Macarların aleyhine veri
len bir korneri Kuzorro'nun bir kafa 
vuruşu ile gole tahvil etmişlerdir. 

benden korkunuz!. En ufak bir 
hareketiniz bile Kuşakovun kar -
tal bakışlarından kaçmıyacaktır. 
Kuşakov yoldaş, elindeki demir sü
pürge ile, bir anda, sizin gibileri
ni yokluğun derinliklerine gömmi 
ye kadirdir .. ,, 

Sabık "Emperyal,. otelinin di
rektörünün ismi Kuşakov'du. 

D ıvar gazetesi~de~i ma~ale 
ise: "Kuşakov ışte boyle 

bir adamdır!,. serlevhasını taşıyor 

".r>.Uşa u\I" en ::;ı guuu uıu u1• 

ki bulaşık bezlerinden birinin kay 
bolduğunu farketti. Derhal, bula
şıkçı kadın Arişa Konühova'nın 
mahkemeye verilmesini teklif etti. 

Bir saat sonra da, bir horoz ba
şını elalemin kedilerine yedirdiği 
için aşçıyı haşladı. Terler tepindi: 

- Hırsızlar!. diye bağırdı. "Em
peryal,, otelinin mallarını böyle mi 
muhafaza ediyorsunuz? 
Öğleden sonra da otelin daktilo

suna çattı: 
- Niye böyle suratınızı asmış, 

oturuyorsunuz?. Yoksa yazılarını
zı yanlış mı yazdınız?. 

Otelin daktilosu Asya Belugina 
asıl direktörün bu sözlerinden son 
ra suratını astı. Fakat direktör bu
nu görmedi.. Çünkü o şimdi ote -
lin lokantasında müzikacılan pay
lamakla meşguldü. Bilhassa davul
cuya hitap ederek: 

Sabah saat sekizi 20 dakika ge
çe. Oda süpürücüsü Sudakova'nın 
bir müşteriye ait yazılı bir kağıdı 
yırttığını gördüm. Saat 14 teken-
disile mufassalan konuştum. 

Sabah sekizi 45 geçe. Daktilo 
Belugina'yı, yine canı sıkılmış bir· 
halde gördüm. Bu halini, nişanlı· 
sile yaptığı kavgaya atfediyor. Ni
şanlının vaziyetini tetkik etmek 
lazım.,, 
Kuşakovun sabahlan işte böyle 

geçiyordu. Daima asık suratlı, dai
ma öfkeli olan Kuşakovu bir tek 15-
tisna ile hiçbir şey, hiçbir kiınSe 
memnun edemiyordu .. 

Bu otelde kendisine tabi ve ma
iyetinde çalışan kırk üç kişiden 
yalnız bir tek kimse KuşakoVU 

memnun edebiliyordu .. 
Yine bu oteldeki kırk üç kimse

den yalnız bir tek insan vardı ki, 
..Kıısak rnn sözle · i - mmsly 
de saygı ile. eğile ilirdi .. Kuşakovu ol 

başkalarının yaptığı gibi, gidip 
Meskut'a şikayet etmezdi 

E sasen Kuşakov da misal ola
rak daima bunu ileri siiret'" 

di: 
- İşte, derdi, otelimizin Maitre 

d'hôtel'ini örnek alınız! .. lçinizd8 
Stanislav Adamoviç kadar çalıl .. 
kan, namuslu, fedakar bir tek iJl .. 

san göremiyorum.. İşte örnek tt

larak bu muhterem zatı almanız 1A 
zundır. Bu adamın ağzından beııiJ!l 
hakkımda bir tek şikayet duydu

nuz mu?. Bu adamdan herhangi 

bir şey hakkında en ufak bir bot" 

nutsuzluk işittiniz mi?. Gençler; 
bu adamdan fazilet dersi aJıııJS 
Stanislav Adamoviç yirmi yedi _.. 
nedir ayni işte çalışıyor .. Yirmi ye 
di senedir bu otelin, bu lokantaııJIJ 

dümenini kudretli ve usta ellerile idi 

Bu mektebin bariz vasfı vücut a
ğırlığına ve kuvvetine dayanmasıdır. 

Kafa kol kapmadan maada ekseri o
yunları bugün demode olmuştur. 

Bir Avrupa şampiyonası arüesin
de çocukların, hele nisbeten yeni o
lanların alıştıkları bu sert güreş tar
zını değiştirmiye kalkmak büsbütün 
yadırgamalarını mucip olacağından 

bunu şimdi yapmayı tavsiye etme
yiz. Lakin Avrupa şampiyonasından 
sonra güreşimizde ciddi ve mütale
alı ıslahat icrası bu milli sporun atisi 

namına çok lüzumlu ve bunun yapıl
maması çok zararlıdır. 

yapmak üzere bundan bir buçuk ay 
evvel Parise giden ve orada karşılaş
tığı iki müsabakada galip gelmek su
retile bütün Paris matbuatının naza
n dikkatini celbeden kıymetli baş
pehlivanımız Tekirdağlı Hüseyin 
dün Romanya vapurile şehrimize 
dönmüş ve rıhtımda büyük bir spor
cu kalabalığı tarafından karşılanmış
tır. Seyahatinden ve Paristeki galebe 

İkinci haftaym başladıktan dört 
dakika sonra Alman kalesi önündeki 

- Demindenberi dikkat ediyo
rum, diyordu, sen mütemadiyen 
dalga geçiyorsun!. Bir saat zarfın
da ancak bir defa davula vurdun!. 
Bu ne tembellik?. Biz sana ne di
ye para veriyoruz? 

re ediyor. Herkesi tanıyor; h~el 
te onu tanıyor . . Bu muhterem r 
dıım olmasa, bu oteldeki i§lerin 111 
sıl dönebileceğine bir türlü akJılO 
ermiyor. 

Futbol: 

Geçenki Maçlar için 

Tahkikat Başladı 
İzmir, (TAN) - Geçen hafta fs

tanbulda yapılan Alsancak - Güneş 

ve Fenerbahçe maçlarında hakemle

rin haksızlık ettikleri, Alsanoak o

yuncularını sebepsiz yere sahadan çı

kardıkları ve seyircilerin taşkın hare

ketlerde bulunduklnrı ve buna mu

kabil Alsancak oyuncularının da ha

keme karşı geldikleri hakkında bu

rada muhtelif rivayetler dolaşmak

tadır. 

Alsancak takımı İstanbuldan gel -

dikten sonra ortaya çıkan bu rivayet
ler uzerine İzmir futbol ajanlığı tah
ldkata başlamış ve kafile başkanın
:tnn İstanbul seyahati hakkında bir 

INGILTERE: 

bir kargaşalıktan istifade eden Toldi 
beraberlik sayısını yapmış ve maç bu 
suretle 1-1 berabere bitmi~tir. 

-o---lerinden memnun olduğunu ve tek
rar vatandaşlar arasında bulunduğun 
dan dolayı sevinç duyduğunu söyli- FRANSA: 

Futbol Lig Maçları 

Hararetli Safhada 
İngiltere lig maçlan çok hararetli 

bir safhaya girmiştir. Bu hafta yapı
lan maçlarla 32 inci hafta müsaba
kaları bitirilmiştir. 

Maçların sona yaklaşması dolayısi
le oyuncu alış verişi en hararetli bir 
devreye girmiş birçok takımlar kad
rolarında ehemmiyetli tadilat yapmış 
lardır. 

Bu haftaki karşılaşmalar ligin ba
şında giden takımların mağlup olma

sile neticelenmiş ve bu yüzden puvan 
cetvelinde değişiklikler olmuştur. 

Meşhur Arsenal - Middelsborg ta
kımına ve ayni puvanla başta giden 
Grimisbi Tavun-Volverhampton takı
mına 1-0 mağlUp olmuşlardır. 

yen pehlivanımız bize Paris görüşle
ri hakkında dikkate değer şeyler söy 
ledi. Bunu yann bu sütunlarda oku
yacaksınız. 

BULGARIST AN: 

Fransa Takımıyla 

Maç Yapacak 

Bir 

Sofya, 22 (TAN) - Futbol dünya 
kupası maçlarında Çekoslovakya ile 
karşılaşacak olan Bulgar milli takı
mı bu karşılaşmadan evvel Fransız
larla hususi bir müsabaka yapmak i
çin mutabık kaldığından buradan Pa
rise müteveccihen hareket etmiştir. 

15 oyuncudan teşkil edilen takıma 
Almanya ve Fransa takımlarında oy
nıyacak kıymetli oyunculardan daha 
4 kişi Pariste iltihak edecektir. 

Avusturya 
Fransa Maçı 
Yapılamadı 
Fransa futbol federasyonu ile sa

bık Avusturya futbol federasyonu a
rasında 1937 ağustosunda bir milli 
maç kararlaştırılmıştı. O karar mu
cibince bu ayın 24 ünde iki milli ta
kım Pariste karşılaşacaktı. 

Son ilhak gününe kadar i
ki federasyon taahhütlerine sadık kal 
dıklannı yekdiğerine bildirmişlerdi. 

O rkestra şefi notaları göste
rerek, bu parçada davulun 

hiçbir rolü olmadığını boşuboşu -
na direktöre anlatmıya çalışıyor-

du. 
Kuşakov bu sözlere ehemmiyet 

bile vermeksizin: 
- Davulcuya bu dakikadan iti

baren yol veriyorum, dedi. Size ge 
lince Maistero, siz de ellerinizi pek 
az sallıyorsunuz!. Orkestra bu ka
dar az el hareketile idare edilmez!. 
Vikıa ben müzikten anlamam am
ma, tembel bir Maisteroya da hiç 
tahammül edemem .. Daha fazla e
nerji göstermeniz lazım. Maistero! 

Direktör Kuşakov bunlan söyle' 
ken, kusursuz Stanislav Adamo"1' 
te, gözlerini yere indirmiş, eUeritJi 
önüne bağlamış bir halde hemeJS
oracıkta, direktörün yanında du ' 
ruyordu .. Hakikaten Metr dotel'IP 
tevazuuna, kılığına, kıyafetine tıı1 
ran olmamak kabil değildi.. 

Kuşakov, yine bir sabah, her ~ 
kitki gibi saat sekizde işine geldİ' 
Hayalen, geç kalan otel müstall • 
demlerini nasıl haşlıyacağını ıasP 
lamakla meşguldü. Fakat ote~ 
vestibülünden içeri girince haYrCiJ 
etmekten kendini alamadı .. ÇiiJl1t 
bulaşıkçıdan tutunuz da otelin d~ 
tilosuna varıncıya kadar bütün "' 
tel halkı bir hizaya dizilmiş oldtlğ'J 
halde kendisini bekliyordu. 
Kuşakov bu halden müthiş ~ • 

vindi. Sabık "Emperyal,, otel~ 
verdiği emek, demek ki, boşuna ~
mE;mişti.. Tam bir teşekkür nu~,,. 
na başlamak üzere iken, müstı"· 

"5' 
demler arasında muhterem sıat1~i1' 
lav Adamoviç'in olmadığını biiY,,. 

rapor istemiştir. · 
Alsancak takımı , hokemlerin ceza-

landırılması icin Türksoor kurumu 
nezdinde ayrıca teşebbüslere giriş -
mittir( 

Takıma futbol federasyonu azalan 
ile antrenör Torns ta refakat etmek
tedir. 

Avusturya ilhakının ihdas ettiği 

vaziyet üzerine Fransız Hariciye Ve
kaleti futbol federasyonuna yaptığı 
bir tavsiye ile bu maçın yapılmama
sının muvafık olduğunu bildirmiş, 

Fransız federasyonu biraz itiraz et
mek istemiş ise de neticede bu maçı 
oynamamıya karar vermiştir. 

Kuşakov birdenbire garsonlara 
hitap ederek bağırdı: 

- Siz orada ne yapıyorsunuz?. 
bir merakla farkctti.. ı 

(Devamı 8 incidt 



23- 3-938 ======;:::================-=====- TAN 

Bugünkü Hindistan: 

Hintliler Bir Tek 
Millet Olabilir mi? 

L--. Yazan: Halide Edip 1 
H lndlstanın edebiyatta insan 

tarafını en evvel Abdül
lıak H&midin yazılanndan tanı • 
dun. Meşrutiyetin akabinde İstan
bul.da "Finten" i oynadılar. "Ledi 
Pinten,. rolünü yapan cılız, ince 
leall aktris, bir İngiliz asılzade ka
dından bqka her şeye benziyordu. 
l'akat "Davalaciro,. rolünü yapan 
hi yan, sesi tiyatroyu çınlatan a
dam, kırmızı sanltyle pekAli Hin
cllatanm hudut viliyetlerinden gel 
ille bir Coolie (1) olabilirdi Dava
lacironun sevgilisini bulmak için 
littili gemi fırtınaya tutulmuftu. 
Uzun kollanm sallıya sallıya Hi
IDit merhumun en kudretli parça
larından biri olan "Davalaciro,, 
llUJı tiradını söylüyordu. Bu tiradın 
IU mısralan beni düfiindürdü: 

"Öyle bir pddeti tasmim ile 
çıktım ki yola, 

Karpma çiba eter 1en ki me
sanm dönmem! 

"Ben de t4.fan ıf biyim, Yai· 
clınnm mevtil hatar, 

Gkyapm seylibeli, ihü ıirivim 
aanar, 

Z•lmetia çak edip e7 pb, 
Salanın subha nazar 
Bu mısralar beni diifündürdü. 

Cü.nkü onların ifade ettiil ruhu. 
~ fttilJntl• Htndlıltaba ~ 
UYchnamadım, rOmantik bir ~
ıu liaA.lA• • \l.)UUyan -ı>ır hulyası 

41iye- teWtki ettim. Öyle ,. •.. Ken
di mezar tapnı yıkıp geçecek ka
dar hangi Hintlt bir emele, bir mak 
lada bağlı olabilirdi. Esrar, masal 
~ bütün hayatlarına hikiın olan 
lizU kudretlerin zulmetinden ya
kaauu kurtanp, yani gecenin ka
l'anlık perdesini yırtıp sabahın yü
ZÜııe bakabilecek bir Hintliyi ta
hayyül etmek mümki\n müydü? . . . . . . . . . . . . . 
Ş imdi Hintliler ile temasımın 

muaI. edebiyat ve kitap sa 
ha.Jndan hakikate inkılip ettiği 
devreye geliyoruz. Burada küçük 
bir istitrat yapacağım. 

P.cnebi bir memlekette birkaç 
ferdmt tanıdığımz herhangi bir 
llıUlet hakkında toptan hüküm ver 
inekten ukınınız, Hükmünüz ba
lan dojru olabilir. Fakat ekaeri
htle yanlıftır. Çünkü gurbette ya
llJan adam çok zaman kökünden 
koJ>artlmıt, akan sulann üstün
de yüzen yapraklara benzer. Onun 
llhat olan bir hususiyeti size mill1 
.a&iinebilir; mllll olan bir fazile
ti yahut kusuru ıize phmna mah
"-nut gelebilir. Hindistan çok a
tılın bir ülkedir Harsı, zihni altüst 
edecek derecede karıpk, engin ve 
tıt cephelidir. tUın ve tecrübe sa
btbı ild Hintli size hazan mem1e -
~ hakkında biribirini nakze
deıı maltimat verebilir. Halbuki i
~ de dediği doğru olabilir. De 
clUtıerinin niabl ehemmiyetini, Hin-
4hatanuı hayatındaki mevkiini tea 
»lt etmek ve oıılan, memleketleri

ldn heyeti umumiyesi ile telif et
llaek çok müşküldür. 
ıır.Buııun için bizzat gördüğüm 
~tliler benim için keffedilmemif 
~-·latanın biribirinden uzak ve 
-.ca başka istikametler gösteren 
laitaıı tqlarma benzerler. 

Ji intlileri en evvel 1909 da 
Portsaitten Londraya gider 

'- vapurda gördüm. Birinci m
-.ı )Olculan arasındaki kibar Ör
~en ziyade qalt tabaka 
111.atıuer zihnimi ifgal etti. 

Bunlardan birincisi Hinctıl gar
~· İngiliz ganonlan ile JU 

tl) Cooue - HaıMI 

TaatT "'' Jıi.yan olan Hincli•tanda müthif selalet•er hrtuanıla 
6ö~le nuıhteıem binalara pJlı t...,Jiil edilir" 

Bir MU.raee lil U. 
•ainti yapcyor 

yana görünce birdenbire on1ann 
Avrupalılardan çok ba(ka (pliko
lojik) ruhi bir vaziyete vlris ol
dukları anlaşılıyordu. Bütün bü
yük vapurlarda olduiu gibi gar
sonlan ır~ en yakışıklı ör
neklerinden seçmişlerdi. İngiliz a
lellde bir garsondu. Hindti kıyafe
tini değiftlrmif yüksek sınıf bir 
mütefekkir olabilirdi. Fakat bun
lar hiç filphe1lz ki, yüzlerinin ifa
de ettiği hilkatte bir adam ola -
mazdı. Olsa olsa suratlannın mi
nuı ecdattan tevariia ettikleri bi
rer maskeden ibaretti. İnce çene
leri, muntazam fakat kısa dudak -
lan riyazet ile yaşıyan, deruni ve 
ııkı bir inzıbata tabi iDaanlar far

zettirlyordu. 
Gözleri cessur ve halimdi, .ıdale

ıi ile delil kafası ve hulyası ile ya 
pyan adamlann sükQnu ile dola -
pyor hizmet ~yorlardı. 

1 kincisi, gemlcllerdi. Bun • 
lan inadına en çirkin ör • 

neklerden eeçmiflerdt. Çarpık, ba 
cak, mka, auratllz, kıyafetleri 

bafka bafka adamlar, ..lerl bo -
juk. hareketleri lel'I, beJdemecUll 
Jdz bir anda arkamwla, 7an1mw, 
zannettttnlz zaman direğin ~ 
de bulduğunuz acayip mahllıklar. 
Kaçar llibl, upr gibi J(irOyorlar, 
ayaklannı hiçbir millette görmedi
jlm §ekil bir marifetle kullanıyor 
larclı. İçlerinde isimsiz bir korku 
hakim imi§ gibi görünüyorlardı. 
Burada Hindulann korkak olduk
larını kudetmiyorum. Onlar cesur 
lar C8llUl'U insanlar yetiftirmll ve 
yetiştiriyorlar. Bu gemicilerin aez
dirdili korku bambqka bir teY··· 
Asırlarca ezilenlerin, cine, periye 
inananlann, görünür görünmez 
her nevi kudretin oyuncalt obnUf 
tallhatzlerin müphem korkulu. 

Hintlilerle uıl temasım Balkan 
fellketl esnasında, 1912 senesinde 
oldu. lstanbula doktor Enaarinin 
riyasetinde bir Hint Hilfıliahmer 
heyeti gelmifti. Bunlarm hepsi 
müalümandı. Bilhassa doktor En
aari Hint mQs1ümanlıltnın haki
ki mümeaW addedilecek bir sima 
idi. Doktor hAricen çok delifme -
di. Kırpık bıyıklı, blru Hind6la
ri hatırlatan h81111 ve ince tiız1ı 
çok siyah ve kalın bflı bir adam
dı. G6zlerl dikkati celbedecek ka
dar çukurdu. Gerek bu ıözlerde, 
aerek bütün yibünde ve tavnnda 
hilaı cltlen rikkat " milllytmete 
raimen inde ..ııtbt bir adam oldu 
tuna hiç fOphe yoktu. Az konu -
§Urdu. Hindlstandan nadiren bah • 
lederdi. O günlerde Londrada gi
yinir w kıytfeti çok arif ve f1ktı. 
Hülba bizim o günkü meşhur 
doktorlarınmdan pek fark edilemi
yordu. Ve o ailnlerde bqlıyan dost 
luk ölümüne kadar devam etti. 

1925 te Hindistan bana çok 
kanpk bir memleket gibi 

görünüyordu. Londrada, Balkan 
Harbi fibılerindenberi tanıdılun 
bir Hintli Müslüman, bana "Hin -
diltan büyük bir zindan, Hintlile
rin hepsi mahpus alayı., clemiftl. 
Her gördülf.bn Hlndll mütefekkiri 
bana memleketinin sefaletinden. 
halkın fıkaralılmdan, açlığmdan 
bahsediyordu. O eünlerd• Hlndilta 
m tetkik etmif olan bir ~ 
bana Hindistan için müstaldl ol -
mak, bir tek millet olmak kabil 
olamıyacaimı anlatıyoıdu. "Nasıl 
olur?,, diyordu. "Birbf 7ÜZ lilmı. 
birkaç bin alt. var!,, 

O>eftm .. er.ek) 

Bir Tllli Ciloai: 

Ankarada Olen 
Mütehassısın 

Çok Acı Akıbeti 
Maden Arama İdaresinin Petrol 

Grupu Nikro Peleontoloji W>oratu
van IÇln Amerikadan D. D. Sparkl 
adında bir mütehassıs getirtilmi§ti. 
Bu müteh111111 Amerikada yeni ev
lenmif ve memleketimize genç kan 
11 ile beraber gelmiştL Ciddi gayreti 
ile az zamanda berkesin saygısını 
kaıanmıı ve memleketimizdeki pet
rol araftırmalan için kendisinden 
çok hizmet bekleneceli anlaplmıp. 
Çok ,en, canlı bir adamdı. 

Zavallı adam, geldikten Ud ay son 
ra menenjit hastalığına tutulmUf, i
ki hafta içinde ölmüştür. Bu ölüm, 

maden arama muhitinde derin bir 
teeaür uyandırmıştır. 

Sparkaın ölümündeki aclkh taraf, 
henüz evlendiği kansını uzak bir 
memlekette yalnız bırakarak göçüp 

gitmesinden ibaret de~. Adam

calızda çoktan beri fiddetli bir arzu 
varmıı: Toplu bir para ele geçirmek 
ve evbark sahibi olmak ... Türkiyeye 
hareketinden biraz evvel Amerika
da yokbahuuıa l1d parça arazi al
mıştır. Oralarda yapılan araştırma
larda araziden birinde günde 100 

ton, dilerinde günde 90 ton petrol 
veren ild kaynak bulunduğu anla
plmıftır. Sparksın, ölümünden on 

gün evvel Amerikadan Ankaraya ge 
len bir telgrafta bu müjde bildiril
mif ve yokbahasına alman arazi için 
etuz bin dolar bedel teklif olunmuş 
tur. Sparka ölümün eşiğinde gelen 
bu 8el"Veti acı acı gülerek karşılamış 
ve ölümünden evvel fU sözleri söy

hmıiftir: 

- Talihin istihzasına uğradım. 

8-1 99ftli MVdtllm kadınla evlen-

clbdl. ~-~ 
aç gön sonra a. vata-

~·= 
li1daine çdtannuı meler yere da-
ha flddetle vurmak içinmiJ ... 

ilkbahar için 

We, l"'-t mril •n nıolla 
,.,,,,,_.~ 

' 

Bir Memleket Meselesi: 

Dogu Şehirlerinde 
"Palas.. Bollugli 
Öyle Bir Facia ki! .. 

A ... ıkl utırla", gegende 91· 
kan ltlr baımakalemlzden 

mUlhem olarak bir okuyuouınua 
yumıttır. Okuyucumuz bu yazıel· 
le memlekettekl otelelzllk faolaaını 

yana yakıla anlatıyor ve temi• •· 
tol ihtiyacının halledllmoelnl, bir 
memleket m ... ı .. ı olarak ortaya 
atıyor: 

B ir kaç giln evvel Tan gaze
tesindeki otellerimize dair 

yzımzı okuduğum zaman, bu mev
zu etrafında senelerden beri içim
de toplanan dertleri dökmek arzu
suna mukvemet edemedim. 

Bundan bir müddet evvel (7-
gün) mecmuasında sayın Hüseyin 
Cahlt Yalçın da KaradeniZ kıyıla
nnda medeni manasile otel bulun
madığından acı acı fikayet etmı,. 
ti. Karadeniz sahilleri, Ege mınta
kaaı gibi, yurdun niabeten en ma
mur bir parçası sayılır. Oralarda 
(Otel) ~ aayua mu
banir U.. TIYl'm o makalemnde 
\J~l::I\ gt.."\°ı:U t:\:lu;'\,,\ ~vo\.'IAH•,..... ;J -

m11~11eJJ,~ :V4t cenultu prld 
YlllyetJerlndel otelleri 96neler 
acaba ne derlerdi? 

Yıllardan belıl vazife icabı Ana
dolunun orta, cenup ve cenubu 
prld villyetlerinde dolapnın. Bu 
viliyetlerin en büyüiünde dahi 
hakiki mlna ve medlfilile (Otel) 
denecek bir yere tesadüf edeme
dim. Gerçi bu '(Diyetlerin gojun
da (Ptlu) ve (Büyük otel) adını 
tap.yan yerler eksik delfi, fakat 
bunlann hiç biri, medeni ve temiz 
bir ad•man b.rınacalı yer değil
dir: Ahpp ve çıplak bir odınm bir 
kenanna konulmut eski demir
bir karyola, bu karyolanın üstüne 
uzatılmıt yam yassı bir fllte ve 
bir yutık ve bunlan örten rengi 
azmıı bUJ'UfUlt bir çarpf, sonra o
danın ortasında bir saç soba ... İşte 
bir çok phirlerimlzin mükellef 
palulanndakl dekor bundan iba
rettir... Haliyi, livabo ve ha
mamı hiç sormayınız. BUnlar o ka
dar berbat ve iptidat .. ylerdir ki, 
iman ayağını basmaktan ve elini 
sürmekten irenir. 

B u oteller niÇin böyle tptidat 
ve bakımm7.dır? 

iki sebepten: 

1) Otel işletenlerin çolu, mo 
dem otelcilik hakkındı en basit 
malUınattan mahrumdur. Bunlann 
~~ıa ve konfor mefhumile de 
bir alikalan yoktur. Ve bunlan öl 
renmiye lüzum görmezler. 

Bir gün büyük bir vilAyetin en 
meşhur otel sahibine sordum: 

- Bu oteli açmadan önce örnek 
olacak blr otel gördünüzmü ! 

- Elbette... l:lizi:r.e gittim ve 
ve oradaki otelleri gördüm .... 

2 Belediyeler otellerin kon
for ve temizliklerile kAfi derecede 
IDeflUl olamıyorlar, Belediye ka
nunlarınm bu ife taalltik eden hü
kümleri, rahatsız edilemiyecekle
rinden emin olarak kitap sahifele
rinin derin IÜk\Uluna gömülmiif 
uymaktadırlar. 

Geçenlerde yine büyilk bir fehir
de en mükemmel diye tanılan bir 
otele inmek zanİretinde kalmış -
bm. Ziyaretime gelen memleketin 
sıhhat müdürünü elinden tutarak 
oteli pzdirdlm. ?tf(ldür, gördQü 

feci manzaralar kaqısında hayret-. 
te kalmıftı. 

Yukarda dediğim gibi Anado
luda senelerden beri otel ilk~ 
sini çeken baln yanıklardan biri
de benim. Bu yüzden: (lflml aiicü
mü bırakarak, vanmı yolumu sa
tıp fU büyük tehirlerden birinde 
medenl bir inunın bannabilecell 
küçük bir otel yaptırsam da bu di
yardan geçen vatandaf'ara rahat 
bir nefes aldırsam) diye diifündü
iün zamanlar çok olmU§tur. Ya
zık ki buna ne meslejlm müsait 
ne de servetim. 

F ilaimce, Anacloludfti otel 
derdinin bir tek hal Çfl'esi 

vardır: 
Devlet bir kanunla, belediye

leri ,ehrln nüfus ve büyüklüiüm 
göre 10-30 yataklı, her türlü kon
foru haiz birer otel yapmaja mec
bur kJlmıhctır. Bu otellD altulda 
bir de ..... •M= -~ 79-
T·'-- --- '--r- :-:- ~-: 4---~t..u 
bir Metre d'Hotel'e tevdi edilir. 

Bu telr1lfln bir çok ltlrazJara ı.. 
def olacağını biliyorum. Her 191'
den evvel denilecek ki: Belediye 
bütçeleri otel değil, ınemleketin 

su, elektirik, park gibi daha lü
zwnla ihüyaçlannı bile temine 
kifi gelmiyor. 

Sonra denilecek ki: Belediyeler 
bu otelleri işletemezler, ziyan • 
derler. 

Bu itirazlara kısaca fU c:evUa 
vereceğim: 

T emiz bir otel ve bir lobn
ta, bir memleketin -.ınbo

lüdür . . Avrupayı gezenler bilirJer.. 
ld: Garpte en küçük byhtltrda, 

hatta köylerde bile insanı rahat 
ettirecelr temiz bir otel bulmak 
mümkündür. Hem mala gitJnele 
ne hacet! Yirmi eene önce bbden 
aynlan memleketlere bakılım: 

Ştmda, Beyrutta ve Kud1ilte bu
gün en modern Avrupa otellerlnl 
aratmıyacak kadar mükemmel o
teller yapılmıftır. 

Bizde otel ifl - bilhım &uıdo
luda - fimdilik phll tefebb6ale 
yapılacak iflerden dellldtr. Bu
nun devlet bütçelile de bir allık• 
yoktur. Bu if, doğrudan dalnıYa 
belediyelere dÜfer. Her belediye 
ne yapıp yapıp hallbe göre bütçe
sinden 10-15 bin lira kadar bir pa
ra ayınp f8hlrde küçük fakat t. 
nıiz ve konforlu bir otel yapmalı
dır. Ve bunu bir nMeniyet lAzl
mesl, bir memleket borcu olarak 
bilmeli, icabında ziyan. etmeyi ele 
gö:r.e almalıdır. Sbe bir misal söy
llyeyim: Zevkiselim uhlbl ve e
nerjik bir vali, Urfa'da belediye 
hesabına küçük fakat her türlil 
istirahat esbabım ihtiva eden gü
:r.el bir otel yapmıştır. Bir çöl Udi
mi ort•mnda kurulmUf bulunan o 
sevimli beledi.ye pllp te bu otele 
inen her yolcunun ilk yaptıiı if, 
oteli yaptıran zate dua etmek olu
yor. 

Muhakkak bir teJ Vll'la oda, ba 
otel derdi hal edilmedikçe memı. 
kete ne dıprdan ne içerden hiıl; 
bir seyyahın plemlyeceltdlr. Zira 
seyyah, her ,eyden önce zevkini 
ve istirahatini düf(lnen medeni bir 
adamdır. 

Dr. N. F. A. 
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iZMİRDE: 

Belediye Reisi 
Yapılacak 
işleri Anlatıyor 
Ankara 22 (TAN muhabirinden)

Burada bulunan İzmir Belediye Rei
si B. Behçet Uz, 1938 beynelmilel İz
mir fuarı ve İzmirde Belediye faali
yetleri hakkında bana şu izahatı ver 
di: 

- Enternasyonal İzmir fuarı ha
zırlıkları ilerlemektedir. 20 Ağus
tos günü, iyi bir eser takdim edece
ğimizi umuyoruz. Bu sene saha da
ha çok güzelleşti ve büyüdü. Fuan 
her sene ağaçlandırıyoruz. Fuar es

nasında geçen senelerden daha çok 
eğlence yerleri olacaktır. Deniz yol
larımız her sene olduğu gibi yine 
tenzilat yapacaklardır. Bundan baş
ka diğer Avrupa trenlerinin yaptığı 
tenzilatı bizimkilerle mezcederek 
Avrupadan gelecek seyyahlardan 
fuara iştirak edecekleri memnun e
deceğiz. Geçen seneki fuarı görenler 
608 bin kişi idi. Bu sene bir mily0tt
dan fazla seyirciyi memnun etmek 
için tedbirler alınmıştır. 

Belediye Faaliyeti 
Yapılması takarrür etmiş bulu

nan garaj santralin inşaatı ihale edil 
miştir. Bu garaj 1000 - 1200 otomo
bil ve otobüs alabilecek bir genişlik
te olacaktır. Garaj santral bütün mo 
törlü vasıtaların merkez istasyonu 
olacak ve aynca belediyeye mühim 
mikdarda bir gelir temin edecektir. 

Basmahane civarında 500 bin lira 
sarfile büyük bir hal santral yapıla· 
caktır. B~ halin inşaatına pek yakın 

Ayancığın Ihtiyaçlan 

Kasabanın inkişafı için 
Bir Karayolu Lizımdır 
Ayancık, (TAN) - Sinop vilaye

tinin şirin bir parçası ve Inebolu -
Boyabat ile hem hudut olan kasaba
mız, tarihi pek eski olmakla beraber, 
evvelce bir köyden farksızken şim
di hayli ilerlemiştir. Bu inkişafı, bol 
ormanlarına ve kereste sanayiinin 
merkezi olmasına borçludur. 

Burada ilk nazarda iki kasaba gö
ze çarpar: Ayancık ve Zingal. 

Ayancığın evleri eski tarzdadır, 

yolları taş ve topraktandır, halkıma
halli lehçe ile konuşan bakır ve tunç 

renkli Türk çocuklarıdır. 

yumurta ve elma da ihraç olunmak

tadır. Arazi dağlık ve ormanlık ol
duğu için ziraate müsait değildir, bu 

yüzden de köylü fakirdir. Civar köy 

lerin 5600 nüfusu ve kasabalıların 

hemen ekserisi Zingal şirketinde ça

lışarak maişetlerini temin eylemek

tedirler. Hükumetin yardırnile son 
zamanlarda fındık yetiştirilmeğe de 

başlanılmıştır. 

Ayancığın en büyük derdi, kara 
yollarından mahrum bulunuşudur. 

Bilhassa kış aylarında denizin fena 

Zingalın evleri asri ve kübiktir, oluşu yüzünden vapurların uğrama 
yolları betondandır, sakinleri Jstan- ması, burada yiyecek maddeleri üze
bul dilile konuşan Türk çocuklan - rinde buhranlar husulüne sebep ol
dır ve bu iki kasaba biribirine nasıl maktadır. Böyle vaziyetlerde evvela 

yakınsa, halkı ve kalpleri de öylece un ve et fiyatları artmaktadır. 

biribirine yakındır. 

Ayancıkta idman yurdu, Zingalda 
Zingal spor klüpleri vardır. C. H. Par 
tisi, halkevi, Kızılay, Çocuk Esirge
me kurumu hareket ve varlıklar gös 
termektedir. Belediye faaldir, plan 
dahilinde imara çalışıyor. Bu sene 
elektrik temin etmiştir, Bu sayede 
elliye yakın radyo çalışabilmekte-

dir. Bir de asri mezbaha yapılmıştır. 
Yazın halkevi köycülük kolu azası 
köylere gidip temsil ve konferans -
lar vererek irşat vazüesini yapıyor
lar. 

Bir hastane ve iki ilkmcktcp var
dır. ileride ortamektep teşkili için 
şimdiden çalışmaktadır. 

En büyük ihracatı kereste teşkil 

etmekle beraber, mühim miktarda 

OSMANİYEDE: ---
yeni Mekteplere 

ihtiyaç Var 
Osmaniye, (TAN) - Kasabamızda 

iki ilk, bir ortamektep vardır. Fa -
kat, ihtiyaca kafi değildir. İlk mek -

teplerden birinin mevcudu 470 e çık
mıştır. Önümüzdeki ders yılı başında 
yeni bir ilkmektep açılacaktır. 

Ortamektep 171 talebeye dar geli

yor. Bunu gören yeni müdür, bina~·:ı 
ya bir kaç paviyon ve salon ilavesi 

için lazımgelen tahsisatı temin etmiş 
ve işe başlanılmıştır. İnşaat gelecek 
yıla karlar bitirilecektir. 

HENDEKTE KIZILAYCILAR : 

GAZİANTEPTE: 

Plana Göre, 
Çocuk Bahçeleri 
Açılacak 
Gaziantep, (TAN) - Profesör Yan

senin hazırladığı plane göre, şehir i
çinde bir çok çocuk bahçeleri açıla -
caktır. Camilerin civan.na düşen met 
rU.k arsalardan bu iş için kolayca isti
fade edilebileceği anlaşılıyor. Maarü 
caddesi, 30 metre genişliğinde olacak 
tu.Hükumet dairesi ve büyükpark ta 
bu sırada inşa edilecektir. 

Fevzi Paşa, Narlı ve Maraş gibi yer 
lerden gelip giden kamyonlar ve di -
ğer nakil vasıtaları, ilerde şehir için
den geçmiyecektir. Ticari mıntakaya 
ancak İsmet Paşa caddesi üzerinden 
ve şehir kenarından gidilebilecektir. 
Belediye, ağaçlama faaliyetine şim -
diden büyük ehemmiyet vermiye baş 
lamıştır. 

Belediye, yeni su tesisatı işi biter 
bitmez, yollann inşaatına geçecektir. 
Bunun için ıslaha muhtaç vaziyette 
olanlar birer birer tespit olunmakta
dır. 

Çocuk Muayene Evi 
Gaziantep, (TAN) - 9eçen yıl şeh 

rimizde 769 doğuın vakası kaydedil 
miştir. Gizli doğumların tesçili için 
tedbirler alınmıştır. 

Belediye, bir çocuk muayene evi aç 
mıştır. Mütehassıs bir doktor burada, 
fakir yavrulan parasız tedavi etmek
tedir. 

ERZİN CANDA: 

Halkevinin Yeni 

Binası Bitiyor 
Erzincan (TAN) - Yeni yapılmak

ta olan Halkevi binasının ikinci katı 
bitmiştir. Binayı bu hale getirmek 
için, merkezden gönderilen 62 bin li
ra sarfolunmuştur. İnşaatın tamam
lanması için 60 bin liraya daha ihti -

Niçin Herkes Tar af ından Tercih Edilir? 

Çünkü: 

GRIPIN 
Bütün ağrılara, hastalık 

ba.tlangıçlarına kartı tesiri 

yüzde yüz olan ve hiç 

zararsız en kuvvetli 

müaekkindir. 

................ ~ il 1 I' 1 t.a =················ 
Nezle, aoiuk algınlığı, grip rahabızlrklarmda, bat, dit, 
mafsal romatizma, bap ve adale ağrılarında icabında gün

de 3 kqe kullanabilirsiniz. 

[ Hikayeden Mabaat ] 

Otel Emperiyal 
(Başı 6 ıncida) 

Ağzını açmıya vakit kalma -
dan otelin en küçük garso

nu on bir yaşlarındaki Mişa Şapkin 

ileriye doğru atıldı ve bir çırpıda: 
- Stanislav Adamoviç'i bu ge-

ce cürmümeşhut halinde yakala -

mışlar, dedi.. 
Kuşakov sallanarak: 

- Bu kabil değil, dedL 

YENİ NEŞRİYAT: 

Tornada Pratik Di, 
Sanayi mektebi mezunlarından N.; 

ri Annç "Tornada pratik diş hesap
lan,, ismile tornacılara mahsus kü • 
çilk, faydalı bir eser neşretmiştir. B11 
küçük eser, endüstri hayatımızda ço~ 
muhtaç olduğumuz küçük, fakat ol
gun ve dolgun bir risaledir. 

Refik Fenmen'in YENi 

da başlanmış olacaktır. Bundan ba~
ka bfr de bütün şehrin ekmek ihti
yacını temin etmek üzere büyük biı: 
ekmek fabrikası inşa olunacaktır. 

Bu fabrika bugünkünden daha ucuz 
ekmek imal edebilecektir. Bir de süt 
fabrikası yapılacaktır. Belediye her 
türlü konforu haiz büyük bir oteJle 
mütedddit gazino18r' yaptıraC'ııktır. 
~ -- y-• ·~.._. -- -.IU"s\AA 

' vac va,rdıt- Rp Q~/l dA r. H P!lrfü::i 
umuını seireterııgınden istenilmiş -

Bir saat sonra Kusakov işlerini 
yeni direktöre devrediyordu .. Yeni 

ELEKTRIKCILIK 
~na ı ~mu. ı:.nııycuızuııe 

imtihanlanna hazırlar. milyon liralık kanalizasyon, yollar. 
seylaba karşı tedbirler, Göztl!perle 
sahili takip edecek bir rıhtım ve da
ha birçok işler vardır. 

Ziraat Vekaleti de Kültür Parkta 
bir ziraat müzesi yaptıracaktır. 

Sıhhiye Vekaleti de Vilayet ve Be 
lediyenin yardımile İzmirde 150 ya
taklı bir çocuk hastahanesi yaptıra
caktır. 
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tir. 
Halkevinin eşyası, belediye ve hu

susi muhasebe tarafından müştereken 
temin olunacaktır. 

DİYAR.BAKIRDA: 

1 Yenişehir Civannda 
inşaat ilerledi 

Diyarbakır, (TAN)-Şehirle istasyon 
arasındaki Yenişehir mıntakasmda 

inşaat günden güne ilerliyor. Bu kı -
sım, kale arasında bulunmadığı için 
yazın fazla sıcak olmuyor, bu yüzden 
de çok rağbet görüyor. 

direktör sessizce Kuşakovun masa

sındaki çekmeyi temizlemekle meı 

guldü.. Birkaç dakika Kuşakovun 
notlannı gözden geçirdi.. Bu nit
notlarını gözden geçirdi.. Bu not-

lara nazaran Kuşakovun kartal 
bakışlarından hiç, amma hiç bir 

şey kaçmamıştı. Bu notlarda ka
pıcı ihtiyar Gasribükten, kaybo

lan bulaşık bezinden, daktilonun 

nişanlısından velhisıl her şeyden 

bahsediliyordu .. 

40 K. Akba Kitapevi A~ 

ROMEO - JÜLYET - W. Şbr 
kespeare'in bu şaheseri dilimize El"' 
tuğrul hgin tarafından gayet açıl' 

bir ifade ile tercüme edilmiş ve Into
lap kitabevi tarafından neşredilınil" 
tir. 

VARLIK - Bu sanat ve fikir mecmudl 
nın 113 üncü sayısı çıktı. 

Şifa, Moda, Kalamış ve Suad.iyeye 
kadar olan kısımda üç veya dört o
dalı deniz kıyısında satılık bir ev a
ranıyor. Satmak istiyenlerin Anka
rada Yenişehir Posta kutusu 1018 e 
müracaatları. 

Hendekte talebeler al'asında Kızılay teşkilatı kurulmuştur. Bu resimde, 
İsmetpaşa okulunda Kızılaya üye olan talebeden bir grupu ıörilyonız. 

* Diyarbakır, (TAN) - Halkevi
nin ve büyük tiyatro salonunun 
tefrişatı tamamlanmıştır. 

Yalnız bu notlarda ismi geçmi -

yen bir tek kimse vardı: o da sabık 
"Emperyal,, otelinin . muhterem 
Metr doteli, ve birçok sabıkaları o
lan Stanislav Adamoviçti. 

TASHİH - Gazetemizin 17-3-1938 ~ 
ve 1033 numaralı nüshasının II inci sahi
fesinde neşredilen İstanbul 3 ncü İcra l\ıle" 
murluğunun 937-1486 dosya numaralı llA"' 
nın 17 ncl satırında arttırma ıartnamesl-' 
nin mahalli mahsusuna asıldığı tarih ı-f-
938 olduğu yazılacak iken sehven ı-s-9'1 
seklinde yazılmıJtır. Tashih olunur. 

Büyük harbin ilk yılında Çanakkaleye gidip bir da
ha geri dönmiyen bir daha kt::ndisinden haber gel
miyen, yıllarca ölümüne ağladığımız Fahir ağabey, 
ölmemişti... Bir çarpışmada birçoklarile beraber o 
da vurulmuş; bir ölü gibi cansız, toprağa serilmişti. 
Arkadaşları onu öldü sanarak bırakıp kaçmışlar; 
Fahir Ağabey İngilizlerin eline esir düşmüş ... 

Ondan sonra bip türlü macera geçirmişti... İngiliz
ler esirleri Mısır taraflarında bir yere göndermişler
di; Fahir Ağabey tam iyileşeceği ve muharebenin bi
terek esirlerin iade olunacağı zaman bir Türk arka
daşına bir İngiliz zabitinin yaptığı hakareti çekeme
miş; zabiti dövmiye kalkmış, ondan sonra kendisini 
yurduna göndermekten ve herkesle ihtilattan menet 
rnişler, hapse atmışlardı .. Lakin, Fahir ağabey hapis 
te çok kalmamış, affedilmişti. Galiba bir Türk çocu
ğunun harikuiadeliğinden ürperen gözler araların
da verdikleri bir kararla onu serbest bırakmışlar, ce 
zasını, ~emleketine gitmemiye ve bir haber gönder
memiye çevirmişlerdi ... 

Fahir ağabey uzun yıllar bizlerden habersiz, son
suz bir ıztırap içinde yaşamış, lakin kuvvetini, irade 
sini kaybetmemiş, orada okumuş, çalışmış, İngilizce
yi bir İngiliz kadar öğrenmiş, daha ziyade yükselmiş. 

Hayat ne kadar çirkin ve hayat ne kadar /güzel!. 
Kirli kurşuni bir buğu arasında karmakarışık 

yorucu, iğrendirici, öldürücü, ağlatıcı sahneler görü 
yorum. Bunlar benim gözlerimden ne zaman geçti? 
Hangisi hangi zamana ait? Biribirinden ayıramıyo
rum. Ara sıra cesaretsizlikle, yatağımın yanına so
kularak: "Nasılsın, :ıldızcığun?,, diyen cılız, mana
sız, inandırmıyan hır ses ... Bu maskeli sesi işitmek 
istemiyorum. 

Sonra saçları aklaşmış, yaşından daha fazla çök
müş, e,zilmiş annem ... Hep eskisi gibi, çok söylemi
yen, ıztırabını gözlerini ~ol~u~akla, boğazındaki 
düğümü yutkunmakla geçıştırmıye çalışan mazlUın 

YAL iZ . 
DONUYOR UM 

-49-
Yengem iki saadete biri:len kavuşmuş; 

gülüyor, durmadan ağlıyor ... 
durmadan taneden döneli iki hafta oldu; hlla yataktayım. 

Ayşe kadın, hep öyle ... Yüzüme bakıp bakıp o 
yürekten gelen hıçkınklannı bana göstermemek için 
ne zaman yanıma girse beş dakika sonra avucunu 
ağzına kapıyarak kaçıp gidiyor ... 
Yanıma her giren yüzde hayatımın bir hatırası 

canlanıp uyanıyor ... Konuşmak, konuşturmak isti
yorum; hastabakıcı onlara işaret ediyor; odadakiler 
birer birer çekiliyorlar. 
Yanımda en çok kalan Fahir ağabey ... Galiba dok 

tor da anladı; o bana herkesten çok sıhhat ve fifa ve
riyor .. O gelince daha sakin oluyorum; fazla konuş
muyoruz; Fahir ağabeyin yüzünde, gözlerinde ne faz 
la üzüntü, ne fazla sevinç var... Zayif bir hastayı 
sarsacak, heyecana getirecek hiçbir şey yok! .. Yalnız, 
o, başımı okşarken, gözlerime bakarken büyük bir 
korkudan kurtulmuş ta emin bir yere sığınmıf gibi
yim. Şakaklarımdald zonklamalar, ezikler yavaş 
yavaş diniyor ... 

Ben hastanedeyken Hasan Şişlideki apartımam 
bırakmış, Cihangirde, ti denizin karşısında bir yer 
tutmuş. 

Penceremden görüyorum; hava koyu sisli; bir ba
har fırtınasına hazırlanıyor ... Ara sıra camlara çar-

Dürbün elimde, hergün köprünün üzerinde dalga
lanan hayatı, kocaman tarihile Saraybumunu, ge
lip geçen vapurları, akşamları Kızkulesinin durma
dan yanıp sönen fenerlerini görmekten usandım. 

Şakaklarım zonkluyor; yine tepem bir demir çem
berle sıkılıyor .. Bu hain zonklamayı kim dindirir? 
Başımı öyle bir kola dayamak istiyorum ki, o kolun 
bende hiçbir kötü hatırası olmasın ... Başucumda öy
le bir ses istiyorum ki, bana hiç yalan söylememiş; 
beni hiç aldatmamış olsun! .. 

Ellerime bakıyorum, parmaklanm birer ince ka
lem gibi.. Kuvvetimi denemek için avucumu açıp 
kapıyorum. 

Küçük el aynasında benim olmıyan bir yüze ba
kıyorum; solmuş bir zambak yaprağına benziyen 
bir yüz.. Kaşlarımın ince çizgisi daha çok meydan
da... Gözlerim daha koyu, daha büyük.' .. 

Benim olmıyan bu yüz hiçte fena değil; kızıl ya
naldı, kızıl dudaklı bir çocukken böyle yüzlerin has
retle rüyasını görürdüm. .. 

Bıraktığım aynayı bir daha aldım; bir daha dik
katle baktım; o zaman gördüm ki, tanımadığım bu 
yüzden çok tanıdığım yalnız bir şey kalmış: 

Gözlerimi ... 

miye hazır ... Onlardan kendi kendilerini kurtara
caklarına inanmamış insanların sönmez umudu, sön
mez ateşi parlıyor .. 

Parmaklanmla şakaklanmdaki saçtan tarıyorunr, 
bu saçlar da biraz bana yabancı.. Alnımda eskiden 
daha koyu bir çerçeve vardı; bu kadar açık saçlı de
ğildim. 

Elimi başımdan çekerken parmaklanma ild tel 
saç takıldı; o ne? Hayatımda yeni bir hadise: Saç-

lanın beyazlaşmış! .. Elimi bir daha başıma gö~ 
yorum; bir tutam saç çekiyorum: 

Bir, iki, üç, beş ... Saçlanının yansı bembeyaz.. 

- Hanımefendiciğim, Fahir ağabeyiniz geldi. 
Aralık kapıyı itip, Fahir ağabeyin geldiğini haber 

veren Ayşe kadına sevinçle haykırır gibi cevap ve
riyorum: 

- Gelsin, buraya al, Ayşe kadın ... 

Hiçbir şeyim yok gibi yatakta doğruluyorum. Ha
yır, başım zonklamıyor, bir şeyim yok; o kadar iyi• 

yim ki... Bu kadar iyi olduğum halde hala yatakta 

kalışıma utanıyorum. 

- Nasılsın, küçük hanım? 'Uç gündür gelemedi.IDr 

kusurumu affet ... 
- Şimdi çok iyiyim, Fahir ağabey; yalnız ... 

- Yalnız? Ne var? 

- Bana küçükhanun filan deme! ktık büyük br 

.ııım değil, ihtiyar bile olmuşum. 

- Neden bu kadar telB.ş, Yıldız? Acelen ne? bıd
yar olmıya daha çoook vakit var. 

- O kadar da çok bir şey kalmadı; Fahir ağabeYI 
Bir defa otuz yaşını geçtim; Sonra ... bak! .. 

- Ne onlar, Yıldız? 
Hala avucumda, parmaklarımın arasında kıvnlıP 

kalan beyaz telleri Fahir ağabeye uzatıyorum: 
(Devamı var) 
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BORSALARDA : HARİCTE: 

Rusların Kafkasya ile 
• 

F rankta Yine 
Düşüklük 
Görülüyor 

.. 
' 

Frank tekrar düşmiye başlamıştır. • 
1 

Adana mıntakasından şehrimize ·• 
getirilen yetmiş bin kiloluk bir parti 
pamukyağı kilosu otuz üç kuruştan · 
satılmıştır. ,t 

• 

Prağ S ergisinde 
Türk Paviyonu 
Rağbet Gördü 
Prag, (Hususi muhabirimizden) _;; 

Prag beynelmilel sergisinde açılan 

Türk paviyonu, bugün, muhtelif 
memleketlerden gelen binlerce ziya
retçi tarafından geziliyor ve takdir 
görüyor. Türk paviyonu Ominbüs şir
ketine mahsus umumi dairede güzel 
bir şekilde tanzim edilmiştir. İnhisar
lar idaresi, Üzüm kurumu, Türk Mey 

ilk Temasları Başlıyor 
Evvelki gün bir sterlin 161,70 frank. • 
kapanmış iken dün Londra borsasın- · 
da tekrar iki frank düşüklük kayde-

dilmiştir. Açılış fiyatı 163,46 frank
tll'. Bir sterlin karşılığı 4.9618 dolar 
bildirilmiştir. Paris borsasında Üni
türk, 360 franktan satılmıştır. Bor
samızdaki Ünitürk muameleleri 19, 
20 - 19,25 lira arasında geçmiştir. As-

* Trakyadan getirilen taze beyaz 
peynirler kilosu otuz üç kuruştan, . 
Karadeniz malı iç fındıklardan bir , 
parti 33 - 34 kuru~tan satılmıştır. 

* 1875 senesinde, Londrada basıl
?tuş olan "Şarkta. İngiltere ve Rus 
~a'' ismindeki kitabın 264 üncü 
6<tYfasında, aynen şu satırlar yazı
lıdır: 

"··· Bu uzun kahramanlık müca
delelerinin menkıbeleri, her İngili
~hı takdir, heyecan ve teessürünü 
Celbe istihkak kesbetmiştir ... ' Evet; 
bı.ı. adamlar, ancak kendileri .. ve 
fincak vatan ve istiklalleri için cen 
~:ttiler. Ve ayni zamanda hiç far
<\!llda olmadan, İngilterenin Hin
distandaki hakimiyeti için, Rusla
~.n önüne metin bir set çektiler.,, 

ll' (llenri - Ravlinsin'in) tabirile; .. 
~ağlılar, müdafaada sebat ettikle 
~ rnüddet zarfında. Rusların isti-

dalgalan önünde, kudretli bir 
l'lı.ania teşkil ettiler. Lakin bu ka
ditn rnücadele meydanından çekil
ltı.e rnecburiyetini hissedince derhal 
~az:iyet değişti. Artık, Ruslann Aras 
Ça_Yından İndis nehrine doğru ta
?lıiın ettikleri istila hareketi için, 
tle askeri ve ne de tabii, hiç bir 
ttıania kalmadı!' 

Bu satırlar, yalnız Kafkas Türk 
leli..nin tarihinde değil, büyük Türk 
talihinde de yer alabilecek kadar 
llıüııiın ve kıymetlidir. 

J şte size, uzun ve karışık bir 
tarih ..• 

Ja!akat siz, tarihin bu uzun sayfa
lı·· nı, birer cümleye indirmek .. 
ltı.0Ylece o karışık düğümlerini çöz 

ek istiyoruz. 
Muhtelif mchazlardan aldığı
tız malUınata nazaran ilk temas 
uncu asırdan başlıyor. 

) )J{UAC:lın 914 üncü yılında, (Var-
~a!t) _lardan mürekkep bir (brkai 
~rıye), (Dinyeper) nehri ağzın
~ hareket ediyor .. (Don) ve (Vol 
~) ~:birleri tarikile, Hazer denizi
'!:> llliyor. Bu kuvvetin gemileri, 
~ 0n) nehrinden (Volga) nehrine 
lı dar, karada sürüklenerek geçiri
~.,or. Bu çetin yolculuktan sonra, 
?tı. llslarıa Kafkasyalılar, ilk defa te 
~;sa geliyor. Fakat bu meşakkatli 
f!~~· Ruslara hiçbir fayda temin 

lYor. 

~ 9~ senesinde, ayni yoldan ikin
~ hır kuvvei seferiye görün~or. 
~lar da, Hazer sahillerinde Kaf 
h halkı ile temas ediyor ... Lakin 
~ da Ka!kasyaya giremiyor -
'1-..·_ ~enuba doğru iniyorlar. (İran) 
~~inden bir kısmını zaptediyor 
~o .. Araplarla muharebeye girişi-
~~· Bu da, böyle geçiyor. 

1aaı ır nıüddet sonra, (Prens Svia -
~Q 'Ilı.>) kumandasındaki istila or
~cı 811

, karadan cenuba doğru yürü
~:· <Koban) sahillerine kadar zap 
~t?or .. Bu zaferden aldığı cesa
~~ e daha aşağılara kadar iniyor_ 
~· di (Çerkes) adını taşıyan kabi
~ltı cetıeri olan (Yası) ve (Kunığ) 
~ltıenıe cenge girişiyor. 
~d iladın onuncu asn nihayetle -
~be, Rusya halkına hrsltiyanlığı 
llıfı.~l ettiren (Büyük Prens Vlad
~ı:~li de Çerkezlerle ikinci ve sü
~ bir harbe atılıyor. Çerkesle
~~t t'eisini, başabaş bir düelloya da 
14:ei1erek, korkunç bir çarpışma ne 
f~~ ilde yere seriyor .. Bazı ulak te 
4klb.uvaffakıyetler elde ediyor. 
~t ın bu muvaffakıyetler de, Rus 
~,; 8i.irekli bir menfaat temin et-

er. 

~ u Ufak tef ek taarruz dalga
l:ı;ı it ları, on altıncı asrın sonlan 
' adar vakit vakit beliriyor. An 
"ııı.ı Şu Var ki, hepsi de Kaf dağla
\1 il eteklerinpen ileri geçemiyor .• 
f:ı.i~z kuvvetleri, Fafkaslıların 

~t!ıı.ı atıannın ayaklan altında çiğ 
t-tyi J'or, keskin kılıç darbelerile e-
~p gidiyor. 

~(! llfkasya için asıl büyük tehli
htı.~ı~n altıncı asır hitam bulurken 
~lıta J'or ... Bu büyük tehlikeyi do-
(~kuvvet, (Kazak) lardır. 

~ı-ı. Znklar) o tarihte, Rusyanın 
"'lllrJ a, cenubunda ve Lehistan 

r 

1 . 

Şamilin cengaver aTkadaşlan, 
Dağıstanın sarp kayalıklarında 

istirahat halinde •• 

civannda yerleşmişlerdir. Hür, 
müstakil pervasız bir kütle halin
de yaşıyorlar. Ne hükumet teşkili 
tı ve ne de devlet kanun ve nizamı 
bilmiyorlar. Şehir, kasaba ve köy 
lere de girmiyorlar. Bütün hayat
larını, kendi deri çadırları altında, 
kara, deniz ve nehir avları peşinde 
geçiriyorlar. Ve, yaşadıkları mu -
bitin komşularile bol bol harbedi -
yorlar. 

Lelıısıan nuKümeıı, Mosırnva au 
kalığı, bir müddet bunların saldırış 
larından aciz kalıyorlar. Çetin ve 
sürekli mücadelelere katlanıyorlar. 
Bir hayli fedakarlık ediyorlar. Bu 
başıboş insan sürüleri üzerinde yap 
tıklan maddi ve manevi tesirlerle 
yavaş yavaş onlara medeniyet ve 
din hissi veriyorlar. 

(Çarlık) teşekkül edip biraz da 
kuvvetlendikten sonra, mahirane 
siyaset manevraları başlıyor. Le
histan krallarının hatalı hareketle
ri yüzünden Kazaklar, Çarlık tacı
nın etrafında toplanıyor. Ve artık 
Kazaklar, Çarlığın tabü bir ordu
su ve en korkunç bir kuvveti olu
yor. 

Çarlık; bu heybetli Jruveti, 
büyük bir maharetle idare 

ediyor. Osmanlı hükumeti, Lehis
tan Krallığı ve Kınm hanlığı ile 
giriştiği uzun muharebelerde, dai
ma kazaklan ileri sürüyor. Ve on
lara, her harpte, büyük mikyasta 
(yağma) imtiyazı veriyordu. 

Kazaklar, her yerde kıyasıya 
harbediyorlardı. Ve harplerde de 

ne teslim oluyorlar; ne ae teslim 

olanlara aman veriyorlardı. Yalnız 

harbi kazanmayı, ellerine geçen ga 
nimet eşyasını toplamayı düşünü
yorlardı. Harbin ne tehlikelerine, 
ve ne meşakkatlerine zerre kadar 
ehemmiyet vermiyorlardı. Atlı ka
zaklar, at üstünden inmiyorlardı. 
Yaya kazaklar da, yürümekten, 
atlamaktan, sıçramaktan yılmıyor
lardı. Asıl garibi şurasıdır ki; çok 
geç Hristiyan olmalanna rağ~en 
akıllara hayret veren bir din ta -
assubu gösteriyorlar .. (Hakiki Mü
min) olabilmek için, hristiyan ol
ınıyan Çarlık düşmanlarını ele 
geçirip kesmekten büyük bir zevk 
duyuyorlardı. 

Çarlık; bu mühim unsurun, 
bütün düşmanlarına karşı en müt
hiş bir silah olduğunu anlamıştı. 
Ve bunu anladığı dakikadan itiba
ren de, Kazaklan mahirane entri
kalarla kavramış; ve Moskova tah
tının ayaklarına birer altın zincir
le bağlamıştı. 

Hadisat, Kazakları yavaş yavaş 
medeniyete doğru çekiyordu. Çar
lık, bunları muazzam bir ordu ha
linde heslı>mektense. kendi düşman 

lannın hudutlarına yerleştirmeyi 

tercih ediyordu. 
Büyük kütleler halindeki Ka -

zak kuvvetleri, Lehistanm şark hu 
dutlarına, ve Rusyanın cenubunda 
ki Osmanlı sınıflarına yerleştiril

mişti. Ve bunlara, yerleştikle
ri mıntakaların komşu arazisi gös 
tcrilerek: 

İşte, size refah ve saadet vere
cek münbit ve feyizli topraklar .. 
Onları yavaş yavaş ele geçiriniz. 
Servetinizi tezyit ediniz. 

Denilmişti. 

Kazaklar; Çarlığın programını 

büyük bir dirayetle tatbik etmiş
ler .. Bir taraftan Lehlileri, diğer 

taraftan da Osmanlıları yavaş ya
vaş geri sürerek Çarlığın hudutla
rını genişletmişler.. A vrupadaki 
(Büyük Rusya) yı vücuda getirmiş
lerdi. 

1 
leride bahsedeceğimiz hadi
satta çok mühim roller ala

cak olan Kazaklar hakkında, daha 
pek çok şeyler söylenebilir. Fakat 
biz, muhterem karilerimizi yorma
mak için bu bahsi de ihtisar edi
yoruz. Ve, senelerce Kazakların ta 
rihleri, hayatları üzerinde tetkik
ler yapmış olan bir İngiliz muhar
ririnin bir mütaleasını şöylece hu
lasa eyliyoruz: 

(Kazaklar, cesaretleri, çeviklikle 
ri, yüksek derecedeki harp kabili
yetleri ile Çarlığa büyük hizmet et
tiler. Çar hükumetinirı hudut bek
çiliği, akıncılık, casusluk vazifesini 
deruhte eylediler. 
Dunlttrdcın bi.ı. kıoını - ,ro.ui, Z o. -

paroz kazakları - Çarlığın hainane 
entrikalarına gücenerek muhalif 
bir vaziyete geçmek - ve hatta, Os
manlı hükumetine iltica etmek - le 
beraber, diğer kısmı, Çarlara ve 
onların 'hükumetlerine derin bir sa 
dakat ve merbutiyet gösterdiler. 
Ve, Çarlık ile düşmanlan arasında 

lan çimentosu 12,90 liradır. Diğer 

milli tahvillerde muamele olmamış-
tır. 

Zahire Borsasında 
Dün zahire borsasinda tüccara ait 

iki vagon buğday ile Ziraat Bankası
nın yumuşak buğdaylarından yüzde 
yetmiş beşi 5 - 6 cavdarlı ve müteba
kisi yüzde 20 çavdarlı olarak kilosu 
5.28 kuruştan, yüz elli bin kilo satıl
mıştır. Tüccar malları 5,30 - 5,32 ku
ruştan verilmiştir. 

----oı----

ZİRAAT: 

Bu Sene Meyvalar 

Bol Olacak 
Anadolu ve Trakyadan alman son 

haberlere göre, kışlık ekinler yurdun 
her tarafında çok iyi görünmektedir. 
Havalann ılık devamı yüzünden mey 
va ağaçlarının tomurcukları kabarmı 
ya başlamıştır. Bu sene bol meyva o
lacağı şimdiden tahmin olunmakta -
dır. 

gerilmis olan bir set haline geldi
ler. Böylece de, Moskova Prensle
rinin pek dar olan ülkelerine, va
si bir imparatorluk ilave ettiler. 

Eğer Kazaklar olmasaydı: Çar -
lık, Osmanlı hükumeti ve hatta, 
Kırım hanlığı bnünde bile pek a
ciz kalırdı. 

l'-"~lıullı Çı:u lı:ır, lto:z:.cıhlcu.• ~ll<:.r w
de iyi bir alet yapabilmek için çok 
ince maharetler gösterdiler. Bu 
sert. seykcş, intizam ve inzıbattan 
hoşlanmıyan kuvveti, dissiplin al
tına almak için acele etmediler. Bu 
nu, tedricıım yapmak istediler. Ve 
biraz da güçlük çektiler. 

(Devamı var) 

Boğmaca öksürüğünde Vitamin c 
C Vitamininin şöhretini blllralnlz. Ço· 

cukların gıdasında eksik olursa çocuk 
Bir insana bir gilnde vücudilnün ağır

lığından bir kilosu için bir mlllgram a· 
Barlov haatalıijı na t u tulur: Hırçınlaşır, slt aııkorbik lazım olduğu da bilinir. 
bacaklarına ağrılar gelir, derlalnln üze· Bu kadar iyi tetkik edilmiş olan bir 
ri nde mor lekeler peyda olur, diş etle· maddeyi hekimler ilaç oruak kullan· 
rlnden ve barsak larından kan gelir va.. mak fikrini elbette kaçırmazlardı. Bir 
Büyüklerin gıda11nda ekalk olursa asır zamandanberl asit askorblk tUrlU türlü 
lardan ve aııırlardanberl gemlcllerl kor· hastalıklara kartı tecrübe edilmektedir. 
kutan, uzun muharebelerde askerlere Vitamin C nln şimdi en bUyUk lylllğl 

musallat olan lıkorbUt hastalıOı meyda· çocukların boğmaca öksürüğUnde görül 
na çıkar ... Bu v itaminin ekalkllljlnden müştür. Kanadada gecen yıl yapılan tec 
llerl gelen daha başka rahataızlıktarı rübeterde boğmaca ökıilr!lğüne tutulmuş 
nymıyacaijım. birçok çocuklara heklmler günde yüz 

Zaten tabii olarak çocuğun annesinin elliden beg yüz m lllgrama kadar asit 
ailtünde çocuğa yetltecek kadar, inek aü askorblk vermişler ve hastalığın üç nl· 
t ünde yazın biraz daha fazla olmak üze- hayet on gün içinde haflfllyerek büs· 
re bütün yıl az çok butunduiju gibi, il· bütün geçtlljlnl görmüşlerdir. Öksilrilk 
mon suyunda, portakal auyunda ve tadı geçmiş, kay kalmamı" hararet normal 
ekti veya mayhoş olan yeşllllklerln hep· dereceye düşmilş. 
sinde bu lunduOundan normal ıurette işin herkese kanaat veree;ek tarafı, 
beılenen çocuklarla büyükler bu vltaml · tecrübelerin yalnız bir hekim yahut 
nl yiyeceklerinde bulurlar ve ekslkliğl- bir grup olmu, hekimler tarafından de· 
nln farkına varmazlar. ğll, ayrı ayrı hekimler tarafından yapıl· 

Bu vitamini n !!teki vltamlnlere bil· mıf olmasıdır. Kimi lllcı ağızdan ver· 
yUk bir UstUntUğU kimya bakımından mı,, kimi karakan damarlarına yahut 
terkibinin de iyice öğrenllmlt olması· adaleler ara11na ıırınga etmı, ve hepsi 
dır. Bunu bize ööretmlş olan Macar ili· iyi netice elde etmiştir. 
mi, Glyörgl bu yıl Nobel mUkllfatını ala- Bu zamana kadar llllcı bulunamamış 
rak büyük hizmetlerinin karıılığını gör otan ve her yıl bu mevsimde pekçok çocuk 
mllşt!lr. Onun blldlrdlijl usul sayesinde lara o kadar eziyet, analarına, babaları 
şimdi vit amin C yl yalnız yemişlerde ve na da o kadar ilzilntil veren bir hasta· 
sebzelerde aramıya mecbur değiliz. Bu lığa ille; bulunması pek hoıa gidecek bir 
vitam in asit aakorblk adında, kimyada şeydlr. 

ıekerlerl n grupuna giren bir maddedir. Ancak, lilzumunda bu ilacı kullandı· 
Kimya formOllerlne meraklıysanız bu- racak, hasta çocuğa lilzumu olan asit 
n u n da formillünil görebilirsi n iz: CBHSO• askorblk miktarını ve ıekllnl tayin ede· 
Bu a lt ı karbonla, aeklz ldrojenln ve 8 cek, fllpheslz, hastayı tedavi eden he· 
oksijenin nHı l blrleıtlklerl blle öi:jrenil· kim olacaktır. 
mlıttr. Fakat o kadar uzun formülO bu· Bu mtınaaebetle vitamin C nln llmon 
rada göıtermek uzun olduğundan onu da ve portakaldan ba,ka elmada, Uzilmde, 
m erak ede rseniz ;yen i kimya kltaplarına erikte, muzda, lılhanada; domateste, ıo· 
bakartınız.- Vit amin C ilkin portaka l §anda, taze bezelyede, hindibada, karna 
a uy undan, ll hanadan ve kırmızı biber· baharda bulunduj:iunu hatırlatacağım. 
den çı karılarak kullanılırken ılmdl asit Bu vitaminin bir lyillğl de ondan fazla 
aakorblk terkip auretlle baıka ıeylerden blle yenllse insana dokunmamasıdır. 
de yapılı r. Onun için bu madde letenlld l Nekadar yenlllrae yenllaln vücutta blrlk-
01 gib i ele, av uca ııeıtr bir ıey olmu§tur. _ pıeden, dokunmadan fazlası çıkar, gider, 

San mısır fiyatları biraz yüksel- • 
mlştir. Diln on iki bin kilo kadar mı 
sır satılmış ve kilosu beş kuruştan 
\'erilmiştir. 

* ' vacılık Limitet şirketi, Şark deri şir-
Tavşan derileri fiyatlarında henüz keti, Şerü Remzi, Kazım Taner ve 

canlılık başlamamııştır. Bir mlkdar sair birçok milli müesseselerimiz ta-

l Anadolu malı tnvşan derisinin yüz-

t 

de beş ve daha fazla tenzilatlı ola- rafından teşhir edilen Türk mallan-
ra k adedi 15 - 17,5 kuruşa satılmış- nın nefaseti herkesin nazarı dikkati-
tır. , ni çekiyor. Toprak altı veJoprak üs-

•••••• • • ••~••••• ••• •••••-. tü mahsullerimizin nümuneleri çok 

SANAYİ: 

Kolonyacılar 
Vekalete 
Başvuruyor 

güzel bir şekilde teşhir edilmekte ve 
istihsal ile ihracatımıza dair rakam
lar elektrikli grafiklerle tebarüz et
tirilmektedir. Birçok milli müesse
selerimiz mühim miktarda yeni sipa- · 
riş almışlardır. 

Türk paviyonu, elçimiz Yakup Kad 
ri tarafından açılmıştır ve birçok ec
nebi paviyonlarından üstündür. Bu
gün, Çekoslovakya Cümhurreisi Be

Kolonya imalatçıları, dün, Sanayi neş, refikasile birlikte sergiyi ziyaret 
birliğinde toplanarak ispirto fiyatla- etti. Türk paviyonunda bilhassa du
rının litresinin 140 kuruştan 90 ku- rarak iyi bir şekilde teşhir edilen ne-

fis Türk mal1anna karşı alaka gös
ruşa indirilmesi yüzünden ellerinde 

terdi. Her madde hakkında ve bilhas 
litresi 140 kuruştan alınan ispirtolar- sa pamuklarımıza dair izahat istedi. 
dan yapılmış külliyetli mal bulundu- Türk pamuklarının Çekoslovakyada
ğunu ve bu vaziyet karşısında kolon ki sürümünün günden güne artmak

ta olduğunu memnuniyetle izhar et-yaların maliyet fiyatından noksan sa 

tılamıyacağını iddia etmişlerdir. Ko- ti. 
lonyacılar, bu yüzden zarara uğra- Dünya Zeytin Rekoltesi 

Roma Beynelmilel ziraat enstitü. 
dıklarını tesbit ederek İktısat Ve- sünün bir raporuna göre 937 - 938 se-
kaletine müracaata karar vermişler- nelerinde dünya zeytinyağ rekoltesi-
dır. nin yekunu 9,679,800 kental tahmin 

*Ticaret odasında toplanan komis olunmuştur. Bu arada Türkiyenin re
yon tarafından tesbit edilen umum koltesi evvelki sene 250 bin kental 
navlun mukavelesi. oda tarafından iken 37 - 38 senelerinde 300 bin ken

tal tahmin edilmektedir. 
broşür halinde bastırılarak: alak:adar-

Berlin Türk Ticaret Odası 
ft..IIIlanyaua Kuruıau .ı WK .uca.ı.uı; 

lara verilmPktP niT' 

Çorap Standardı odası, onuncu senesini bitirerek on 
Bu ayın 26 ıncı günü akşamı çorap bir yaşına girmiştir. Bu münasebet

standardı müddeti bitmiş olacaktır. le oda merkezinde, odanın fahri reisi 
Berlin büyük elçimiz B. Hamdinin re 

Ayın yirmi yedisinden itibaren ni- isliğinde bir toplantı yapılmıştır. 0-
zamname mucibince bütün ipekli ka- danın faaliyeti hakkında raporlar <> 
dın çorapları damgalı olacak ve dam- kunarak hizmetleri takdir edilmiştir. 
gasız çorap satılmıyacaktır. Her ço- Toplantıda iki hükumetin büyükl"eri
rapta fabrikanın ismi, çorabın nevi i- ne bağlılık telgrafları çekilmiştir. !ç
şaret edilmiş bulunacaktır. Ticaret 0 _ timadan sonra mutat olan bira akşa-

mı yapılmış ve Türk resmi makamla
dasınca mühürlenmemiş çorapları sa
tanlar cezalandırılacaktır. Piyasamız
da stok ipekli kadın çoraplarının 

miktarı 10 - 12 bin düzüne kadardır. 

B ORSA 
22-3-1938 

PARALAR 

Frank 
Dolar 

Lipet 
Belcika Fr, 

Drahmi 
İsviçre Fr. 

" Leva 
Floran 
Kron Çek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 

Pengo 
Ley 
Dmar 
Kron Isveç 

Sterlin 

Alış 

74,-
124,-

104 
80,-
18,-

575.-
20,-
65,-
78,-
21.-
22,-
20.-

21,-
12,--
48,-
30.-

625,-

ÇEK L ER 

Par is 
Nevyork 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cene'l.Te 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

A.çTI" 

26,125 
0,79314 

15,0234 
4,6975 

87,0570 
3,4472 

63,72 
1.4297 

22,6395 

12,4250 
1,9710 
4,20 
3,9825 

106.2525 
34.4086 

2.7366 
3.0920 

627.-
23,8325 

Satış 

80,-
127,-

104 
84,-

22,-
580.-

23,-
70,-
82,-
23,-
25,-
22.-

21,-
14,-
52.-
32.-

630,-

Kapanış 

26.0275 
0,7880 

15.0110 
4,6958 

87.0225 
3,4460 

63.6942 
1,4291 

22.63 

12.42 
1,9705 
4,1920 
3,9810 

106.21 
34.8950 
2.7356 
3.0910 

628.-
23.8425 

rına mensup bütün vatandaşlar bu zi. 
yafette bulunmuşlardır. 

DIŞ TİCARET: 

Almanyaya Olan 
ihracat Azaldı 

1937 senesinde Almanyaya evvelki 
senelerden daha fazla mal ihraç et
miş olan Avrupa memleketleri ara
sında Türkiye hariç olmak üzere -
bütün Balkan memleketleri de var
dır. Bunlardan Romanyanın ihraca
tında yüzde 50, Yugoslavyanın ihra
catında yüzde 73, .Bulgaristanın ihra 
catmda yüzde 20, Yunanistanın ihra
catında yüzde 10 tezayüt kaydedil
mektedir. Buna mukabil Türkiyenin 
Almanyaya 1937 senesi ihracatı tak
riben yüzde 20 azalmıştır. Balkan 
memleketlerinin Almanyaya 1935, 
1936 ve 1937 seneleri ihracatı rakam 
lan şöyledir: (Aşağıki rakamları mil 
yon mark olarak okuyunuz). 

Ülkeler 1937 1936 1935 

Türkiye 97,8 118,5 93 
Yugoslavya 132,1 75,1 61 
Romanya 179,5 92,3 80 
Yunanistan 76,3 68,3 58 
Bulgaristan 71,8 57,6 41 

Bu rakamlara göre, Yugoslavya 
ve Romanyanın 1937 senesi ihraca
tı 1935 yılı ihracat kıymetlerinin iki 
mislinden fazla ve Yunanistan ve 
Bulgaristan ihracatı da ehemmiyetli 
nisbetlerde arttığı halde Türkiyenin 
1937 senesi ihracatı - ufak bir fark
la - 1935 senesi seviyesinde kalmış
tır. Diğer tar.aftan Almanyanın 1937 
yılında Balkan :'&mleketlerine ihra
catı 1936 yılı ihracatmn nazaran çok 
artmıştır. Artış nisbetleri şöyledir: 

Türkiyeye ihracatta yüzde 40,3, 
Yugoslavyaya yüzde 74,4,, Roman
yaya yüzde 25, Bulgaristana yüzde 
43,5, Yunanistana yüzde 59 fazlalık 
vardır. 
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BAŞMAKALEDEN MABAT 

Hat ayda 
Berraklığa 
Luzum Var 

---... lngiltere F ransaya 
Yardım Edecek 

Roma İle Parisin 
de Anlaşması 

İsteniyor 

ispanyada 280 Kişi 
Daha Öldürüldü 

(Başı 1 incide) 

lik" gelimesi, burada açıktan açığa 

ikilik manasına kullanılıyor. 
"Unsurları birleştirmekten" mak

sat, Hatay halkını, Türkler ve Türk 
olmıyanlar diye iki cepheye ayır

maktır. Aralarına düşmanlık sok
maktır, bozuk ve entrikaya uygun 
bir muhit yaratmaktır. 

·.ı 

Fransız müstemleke memurla
rının ikilik uyandırmak ve 

Hatay istiklüline böylece suikast ha
zırlamak yolundaki dar görüşlü en
trikalarından netice bakımından 

ürkmüyoruz. Biz uyanığız ve maksa
dımızda samimiyiz. Taahhütlerin ta
mamile yerine getirilmesinden baş
ka bir şey istemiyoruz. Her işte ör
neğini gösterdiğimiz gibi, maksadı

mıza mutlaka varacak ve haklarımı
zı koruyacağız. 

• Yalnız Cenecre ve Paristeki bütün 
açık ve samimi anlaşmalara rağmen 
bir, iki müstemleke memurunun es
ki entrikalara, şu veya bu şekilde 
devama çalışmaları, bize bir kaç 
yüksek ve güzel hedef bakımından 
teessür veriyor. Bunlar da Türk -
Fransız dostluğu, yakın şarkın sü
kun ve istikrarı ve bir de Milletler 
Cemiyetinin itibarıdır. 

Bütün bu gayeler, Hatayda ikilik 
uyandırmak heveslerinden kati su
rette vazgeçilmesini emreder. Bu iki
likten birkaç Fransız memurunun ne 
istifadeleri vardır, bilmiyoruz. Bel
ki de işin içinde eski huydan vazgeçe
memekten ve müstemlekeci guru
runu korumaktan başka hiçbir saik 
yoktur. Fakat şurası muhakkaktır 
ki (Unsurları birleştirmek) adı altın
da Hatayda iki cephe yaratmaya ça
lışmak, Türk - Fransız dostluğuna 
engel olacak, yakın şarkın sükun ve 
istikrarını geri bırakacak ve tdrn bu 
sırada Milletler Cemiyetini güzel ve 
ahenkli bir eser yaratmak fırsatın-

ı- (Başı l incide) 
vaziyetin gerginliğini her türlü cebrü 
şiddet haricinde yapılacak anlaşma -
larla izale edebilmek için tavassutlar
da bulunması, 

4 - İspanyada ademi müdahale 
politikasına devam edilmesi, 

5 - Romada yapılmakta olan mü
zakerelerin süratlendirilmesi. 

Fransada Kararlar: 

Paris, 22 (Hususi) - Fransız parlfı 
mentosu bugün toplanarak bir harp 
vukuunda milletin teşkilatlandırıl
ması projesinin müzakeresine başla
mıştır. Projedeki esas prensipler, şu 
cümle ile hulasa olunabilir: "Tam 
harp" fikri, hazerdeki teşkilatın se
ferdeki idari ve iktısadi teşkilata uy 
durulması. 

Anlaşıidığına göre yeni teşkilat 
Alman teşkilatına benziyecek, ve 
tcşkilt&tta herşcyin, hatta, kadın
ların ''e çocukların bile kullanıl
ması derpiş olunacaktır. l\lali'ım 
olduğu üzere Alman teşkilatı, har
bin sürntlc ve merhametsizce ce
reyanını istihdaf etmektedir. 
Müzakereler esnasında birçok me-

buslar söz almış ve sağcılardan Lui 
Maren harici siyaset hakkındaki isti
zahlara geçilmesini istemiştir. Fakat 
bu tnlep 180 reye karşı 398 reyle red 
dolunmuştur. 

Fransa Kabinesinde: 

Diğer taraftan bu· sabah, Nazır
lar Meclisi de Elizn sarayında M. 
Löbrun'un reisliğinde toplanmıştır. 

Başvekil ve Maliye Nazın Leon Blum 
un Reisicümhurun tasdikına arzetti
ği ilk layiha; Fransa Bankasının hü
kumete altı milyarlık avansta bulun 
ması hakkındadır. Yalnız şu şartla 
ki bu para, münhasıran Milli Müda
faaya tahsis olur.acaktır. İkinci pro
je de Milli Müdafaa sandığına ilk 
paranın konulmasına aittir. 

Bundan başka devlet ile Fransa 
bankası arasında akdedilecek yeni 
anlaşmada, kambiyo müva:ıene akçe 
-ol. • 10 :t - .A-6U 1,.1.~:a.\.l.J..1.Utı;;.;""'-'- ot.•.a"--

seye ait pşraların ilkönoe Fransa 
bankasının yaptığı avansların itfa
sında kullanılacağı tasrih olunmak
tadır. 

Bundan sonra Hariciye Nazın B. 

ahcdesine benzer bir muahede ne 
Çek hududunun emniyet altına alın
masını arzu ediyorlar. 
Fransanın salahiyetli mahafili, Çek 

hükumetinin Alman ekalliyetleri me 
selesini halletmek istemesini tasvip 
ediyorlar. Fakat Alman ekalliyetle
rine muhtariyet vermek mevzuu ba
his değildir. Çünkü bu ekalliyetler 
dağınık bir haldedirler. 

Epok gazetesine göre Çekoslovak
ya Almanları muhtariyet talebinde 
ısrar ederler ve Almanya Çekoslo -
vakya, Sovyet Rusya ile yardım pak
tını feshetmesini isterse muhakkak 
harp olur. 

Le istanın Kararı: 

Lehistanın Vaşington sefiri, Al -
ınanyanın maksatlarını "Namuska -
rane., kelimesile tarif ettikten sonra 
Sovyctlerin Almanyaya taarruz için 
Lehistan topraklarından geçmelerine 
müsaade olunmıyacağını söylemiş -
tir. 

Sefir gazetecilere Polonya - Lit
vanya anlaşmasının Polonyaya Bal
tıktan Karadenize kadar bütün mem 
leketlerin yani Finlandiya, Estonya, 
Letonya, Litvanya, Polonya ve Ro -
manyanın bitaraf bir blok teşkil et
melerine önayak olmak imkanını ve
receğini beyan etmiştir. 

Çek Almanları: 

Prag, 22 (Hususi) - Çekoslovak
yadaki Alman ekalliyetlcri dört fır
kadan müteşekkildilcr. Bunların bi
ri ziraatçilerdir. Ziraatçiler de bu
gün nazist fırkaya iltihaka karar ver 
mişler ve bu suretle mevcut Alman 
fırkalarının üçü nnzist lider, Hen -
hıyn'in idaresine girmiştir. Alman zi 
raatçilcrini kabinede temsil eden na
zır Stina da bu karar üzerine mevki
inden istifa etmiştir. 

Ziraatçilerin iltihakı üzerine Hen
layn'in Çekoslovakya meclisindeki 
mebuslarının sayısı { 49) a varmıştır. 
Büti.in meclis azasının say~ı (300) 
dür. Ziraatçilerin iltihakı, nazistle -
rin kuvvetini artırmakla kalmıyarak 
buruarın propaganda ve tatıriKrennı 
de hızlandıracaktır. 

(Bcı§ı l incide) 
gazetesinin Parls muhabirine beya -
natta bulunarak, Fransa ile Almanya 
arasında yaklaşmayı temin için In
gilterenin Italya ile anlaşması lbım 
geldiğine kanaat getirdiğini anlat -
mış, o zaman Ingiltere Hariciye Na
zırı olan Samuel Hoare ile birlikte 
Habeş meselesine dair yaptığı anlaş 
maya işaret ederek, bu anlaşma ka
bul edilmiş olsaydı Habeş harbine 
rağmen bir şey kaybedilmiyecek ol -
duğunu ileri sürmüş ve Fransanın 
Ingiltereyi taklitte gecikmemesini 
temenni ederek Fransanın lngiliz -
Italyan anlaşmasına karşı canı sı -
kılmış bir şahit gibi durmasından mü 
teessir olduğunu ilave etmiştir. 

(Başı 1 incide) 
tarafından ihata edilmiş bir vaziyette 
kalan Hueskadan da bu sabah taar
ruza geçmişlerdir. Asiler, bir nokta
dan hükumet hatlarını yarmıya mu
vaffak olduklarını bildiriyorlar. Asi 
lerin bilhassa topçu ve tayyare kuv
vetleri çok şiddetli ateş açmışlardır. 

üzerine de bombalar atılmnktadır.:13= 
yüzden muhacirler ancak gecele 
yol alabiliyorlar. Gündüzün asil 
tayyareleri, rastgeldikleri her insııV 
mitralyöz ateşile mahvediyorlar. 

60 bin ltalyan askeri 

Diğer taraf tan Londrada çıl<s; 
Nevs Chronicle gazetesinin muhab 
de bu haberleri teyit etmektedir. l3 
gazeteye göre, bugün Franco'nun e 
rinde 700 Alman ve İtalyan tayyare 
ve 60 bin muntazam İtalyan ask 
vardır. Ayrıca İtalyanlar tayyare b 
cumları için Majorka adasını üs o 
rak kullanmaktadır. 

Fransa, H abcş ilhakını tanımak 
üzere imif! 

Paristc çıkan La Republik gazete
sinde Picr Domonik şu malumatı ver 
mektedir: 

Fransanın yakında Roma'da büyük 
elçisi bulunacak ve bu elçi Italya kra 
lı ve Habeş imparatoru nezdinde ak
redite olacaktır. Fransız - ltalyan 
müzakereleri derhal başlıyacak ve bu 
müzakereler tıpkı lngiliz - Italyan 
müzakeleri gibi Fransanın ve barışın 
nefine olarak muvaffakıyetle bite -
ccktir. 
lngiliz - ltalyan anlaşmcuıının 

esasları ne olacak? 
Paris, 22 (A.A.) - Muharrir Ba -

yan Tabuis, lngiliz - Italyan müza
kereleri hakkında Ovr gazetesinde 
yazdığı makalede, iki memleket ara
sında aktedilecek olan Ccntilmens 
Agrementin hangi noktaları ihtiva 
edeceğini şöyle bildiriyor: 

Ingiltere, doğu Akdenizindeki in -
giliz teslihatımn Italya aleyhine mü
teveccih olmadığını bildirmekte ve 
Italya tarafından da buna karşılık 
bir beyanatla iki devletin yakın do
ğuda barışın muhafazası için teşriki 
mesaisini, aralarında malumat ah -
nıp verilmesini ve Arap memleket
lerinde Ingiliz aleyhtarı propagan -
daya nihayet verilmesini istemekte -
dir 

Hiçbir deniz tahdidatı, hiçbir oeniz 

Asiler, Torrevilla üzerindeki Ga
landra istikametinde yaptıkları bir 
hücum neticesinde hafifçe cümhuri
yet hatlarına sokulmuşlarsa da cüm
huriyetçilerin çok parlak bir muka
bil taarruzu neticesinde geri çekilme 
ye mecbur kalmışlardır. 
Düşman tayyareleri sahilin birçok 

noktalarını ve bilhassa Tortosayı 

bombardıman etmiştir. 
Dün saat 4,30 da Reus civarında 

bir hükumet tayyaresi iki flsi deniz 
tayyaresile muharebeye tutuşmuş ve 
bunların birini düşürmüştür. Diğeri 
de yaralanarak kaçmıştır. Akşam sa 
at 18 de iısi hava bombardımanları
nın en kanlılarından biri daha Bar
selona ve civarına vuku bulmuş ve 
820 kişi daha ölmüştür. 

Ankaz altında sayısı belli olmıyan 
birçok ceset vardır. 

100 Alman ve ltalyan 
tayyaresinin bombardımanı 
Londrada çıkan Daily Herald ga

zetesi son taarruzların fecaatini şöy 
le anlatıyor: 
"İspanya asilerinin son günlerde 

Barselonayı durmadan tayyare ile 
bombardıman etmeleri ve sivil halk
tan binlerce kişinin ölümüne sebep 
olmaları bütün medeniyet dünyasını 

dehşete uğratmıştır. Asilerin, askeri 
hedefleri değil, fakat halkı bombar
dıman ettiklerini ve halkı ezmek is
tediklerini gösteren bir vesika tayya 
relerin attıkları beyannamelerdir. Bu 
beyannamelerde "Sizi her üç günde 
bir bombardıman edeceğiz. Teslim 
olunuz. Yoksa mahvedileceksiniz!.." 
deniliyor ve bu beyannameler Ftan
konun imzasını taşıyordu. 700 Alman 
ve İtalyan tayyaresi Frankonun bu 
tehdidini yerine getirmek için çalı

şıyor ve Almanlara mahsus intizam 
:ı- --1..-ı- ~:,-... ..z.. J ... 1t 

ölüm yağdırıyorlardı. Geceleyin bü-

Gazete daha sonrn şöyle demeittt 
dir: 

" Ne Fransa nede İngiltere, bizıı 
İspanyanın ve yahut Balear adal 
nın Almanlar veyahut İtalyanlar 
rafından işgal edilmesine müsaade 
memclidirler ve edemezler. Başve~ 
Chamberlain, İngiliz menfaatl~ 
müdafaa edeceğini bildirmişti. Bu t 
likeye karşı acaba Başvekil ne telt 
ediyor?,, 

Fransa ve lngilterenin takındı 
vaziyete karşı 

Paris, 22 (Hususi} - lspan)"ıı 
harbin aldığı son şekil hakkında f~ 
beyan eden Ordr gazetesi, İngilt 
ve Fransanın eümhuriyetçi İspall 
ya karşı aldıklan vaziyeti tenldt 
derek diyor ki: 

"İngiltere ve Fransa, Almanytı ~ 
İtalyanın, kendi müşterek M1' 
menfr.:ıtlerinin tesbit ettiği şeklin ıı: 
ricfnde hareket etmelerine müsaıı0 
etmiş olmalarını pahalı ödemiş 0 

caklardır.,, 

Brest, 22 (A.A.) - Ceza mahkeıı: 
si "C. 2,, numaralı İspanyol deniııv 
gemisi hakkında karannı verınişi': 

Geminin kumandanı Trankoso 
Granden ve Seratz, harp silahı ıı 
mak cürmüden dolayı altı ay ve rıı 
nu siliih taşımak cürmünden dol& 
da beşer gün hapse mahkum edilir 
!erdir. 

ua~,+... A.~r. .... +tL-

Hiç şüphe yok ki Fransanın bu 
sırada büyük gaileleri var

dır. Harici ve dahili meseleler, yakın 
şark işlerinin gözönünde tutulması-

na imkan vermiyor. Fakat bir mem

leketin harici siyaseti bir kül teşkil 
eder. Hatayda Fransa hesabına ber

bat entrikalar yapılması ve "Unsur
ları Türklere karşı birleştirme,. yo
lundaki çalışmaların devam etmesi, 
bütün Fransa siyasetini prensip ber

raklığından mahrum edecek ve ka

ranlık gösterecek bir 8mildir. 

Pol Bonkur harici siyaset hakkında 
izahat vermiştir. 

Tarihin Kabul 
Ettiği Hakikat 

(Başı 1 incide) 

anlaşması ne 'Balear adaları ve ne de 
ispanya veyahut Fas hakkında hiç -
bir mesele şimdiki anlaşmada mev -
zuu bahsolmadığı için, Ingiltere Ha
beş imparatorluğunu tanımadığı ve 
asilere silah vermemeyi taahhüt ede 
cek ve hududun çizilmesi ve yaylak 
meselesi için derhal eksperler gönde 
recektir. 

tün şehir halkı ayakta idiler. Çünkü 
uyumaya imktm yoktu. Bombardı -
man tayyarelerinin kökremesi, tay
yarelere karşı hareket eden toplann 
gürültüsünü bastırıyor, daha sonra 
yaralıların çığlıklan aksediyor ve 
sıhhi imdat otomobillerinin kornaları 
ortalığı velveleye veriyordu. 

Milas, (TAN) - Isveçin Upsalıı 1 

versitesi profesörlerinden A. N. f 
son ve dört asistanı, buradan iki ~m 
metre uzaktaki Gencik tepede btv' 

yatta bulunacaklardır. Bu işe l{~~ 
Bakanlığı nô.mına Salfilıaddin, ~ 
tar nezaret edecektir. 

Hatırladığımıza göre memleketi
mizde bir Fransa sefareti var. Sefir 
de, Suriyeyi çok yakından tanıyan ve 
bugünkü ikilik ve entrika siyaseti
nin verebileceği neticeleri evvelce 
bilen kıymetli bir devlet adamıdır. 
Bizce; sefaretlerin vazüesi, iki 
memleket arasındaki dostluğa engel 
olabilecek arızi sebepleri ortadan 
kaldırmaya çalışmaktır. 

Yeni Mali Proieler: 

Paris, 22 (A.A.) - Mebusan Mec
lisi bu akşam Maliye projelerinin 
müzakeresine başlamış ve milli mü
dafaa sandığı istikrazına ait projeyi 
130 muhali!e karşı 379 reyle kabul 
etmiştir. Bu layihanın kabulünden 
evvel Başvekil Blum söz alarak proje 
leri müdafaa etmiştir. Muhalefet par 
tileri ise bu projelerin şiddetle aley-

hinde bulunmuşlardır. 

' projeksiyonla bazı resimler de göstermlş-
Ur. 

Profcs!Sr Plttar li\lnlan söylUyor: 
Akdeniz bugilnkü Tunusu Sicilyaya bağ 

lıyon bl'i- köprü ile toll iki denize ayrıl
mıştı. Marmara denizi yoktu. Karadeniz 
şimdikinden daha küçüktü. Britanya ada
ları Frnnsndan ayrılmış d<'l~ildi. 

LÜBNAN: 

Yeni Bir Temerküz 

Kabinesi Kuruldu 
BUyük nchirlerln kudret ve tesirleri 

çok fazlaydı. Denize döküldükleri yerler 
bugUnkU mevkilerinden daha çok uuık
lnrda idi. Bugün denizden oldukça uzak o-
lan eski pltıjlnr 0 tarihlerde suların altın- Beynıt, 22 (A.A.) - Emir Halid 
daydı. Şahap, ekseriyet grupundan dört ve 
~er tarihinin bu periyodu esnnsındn ekalliyetten üç azanın iştirakiyle bir 

Fransadakl mnsif santralde - merkezl milli temerküz kabinesi kurmuştur. 
platoda - lndifalar hep devam etti. Hu- Bundan evvelki kabine parlamento
ltısa bcser mevcudiyetinin başlangıcında nun ekseriyeti ile arasındaki görüş ih 
bugünkU coğrafya şartlarından bambaıka 
bir coğratyo içinde yaıııyordu. Eğer mcde- tilafından dolayı martta çekilmişti. 
niyet tarihine dair bazı meseleleri anla- Yeni kabinenin listesi şudur: 

Bombardımanlar şehrin sanatoryo
munu ve analar bakımevini tahrip et 
miş, bir bomba Ingiliz - Amerikan 
hastanesine isabet etmiştir. Cepheden 
130 mil mesafede olan Barselona, iki 
yıldır mukavemet eden Madride ben
zemiş, fakat o da Madrit gibi kati bir 
azimle bu tüyler ürpertici savletlere 
karşı gelmiye knrar vermiştir. 

ispanya Başvekilinin atlathğı 
bir kaza 

$ ---- ---o ___ .. ~ :6N 
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.ANTİVİRÜS İLE TEDAViS~ 

PATI . 

Eğer bu vazife hakkile yapılacak 
olursa Türk - Fransız münasebet
lerinde hiçbir pürüz kalmaz. Unsur
ları, bin türlü entrika ve tazyikle 
Türkler aleyhine ayaklandırmak si
yasetinden samimi surette vazgeçil
mesi sayesinde şu güzel neticeye kes
tirme yoldan varılır: Cenevre anlaş
masının ve yeni seçim nizamnamesi
nin kasdettlkleri hedefler derhal ye
rine gelir ve Hatay yakın şarkta sü
kCın ve istikrarın kaynağı olur. 

Diğer taraf tan silah imalini çabuk 
laştırmak için hükumet tarafından 
yapılan mesni hakkındaki müzakere 
ye dün akşam saat 17 de devam o
lunmuş ve Başvekil ynnında Milli 
Müdafaa ve iş meselelerile alakadar 
nazırlar olduğu halde cndüstriyelleri 
kabul etmiştir. Yapılan görüşmeler 
neticesinde: Endüstri delegeleri, iş
çi heyetlerinin beyanatlarile mutabık 
olarak, işin rasyonel bir surette teş
kiUıtlandırılmasının ve makinelerin 
ikmal ve islnhının lüzumlu olduğunu 
bildirmişlerdir. 

Belçikaya Gelince: 

Brüksel, 22 (Hususi) _ Bel 
çika Hariciye Nazın, Çekoslo 
vakyanın bir taarruza uğra
ması üzerine Fransız askerle
rinin Belçika topraklarından 
geçmeleri için, Belçikanın 
Fransaya karşı hiçbir taahhü
dü bulunmadığını söylemittir. 

mak istiyorsak bu muhtelif fizlld hfldisc- Başvekil ve Adliye Nazırı: Emir 
lere iyice nüfuz: etmeliyiz. Halid Şehap, Dahiliye Nazın Josef 

O zamanki iklim vaziyeU bizim bugUn Stefan, Maliye Nazın: Kllmil Şem
ttıbı olduğumuz ikllmc hiç bememlyordu. 
Beşer 

81
cnk periyotlar yaşadı. Bunlan muh nun, Hariciye ve Nafia Nazın: Se-

tellt Uplcrde kuru ve raUp birçok soğuk lim Takla, Ziraat Nazırı: Hikmet 
pcriyoUar takip etti. Cumglnt, Maarif Nazırı: Halil Kse-

İlk insanlar tarihi üzerinde bu iklim va ib, Sıhhiye ve Posta: General Ahmet. 
zlyctlerinin çok büyük tesirleri görüldü. Şam, 22 (A.A.) - Şükrü Kuvatlı
İkllmln şöyle veya böyle oluşuna göre, hay nın istüası üzerine münhal kalan Ma
vanlar bazı müsait Yerlere toplanıyorlar. 
veya mevcudiyetlerini korumak için daha liye ve Müdafaa Nezaretlerini de Baş 
iyi şnrtlnr aramnk maksndlle dağıtılıyor- vekil derude etmiştir. Bu suretle a
lardı. tkllmln şöyle veya böyle oluşuna zası üçe inen kabine akşam üzeri 
göre o devirde yalnız avla yaşıyan insan- meclise gitmiş ve bir muhalife karşı 
lnr da yer değiştiren bu vahşi hayvan silrü 

Başvekil N egris, işçilere ait hara
beleri teftiş ederken az kaldı haya
tını kaybediyordu. Başvekil, bura -
dan hareket ettikten sonra ikinci cad 
deye girer girmez düşen bir bomba 
yüzünden otomobili toprak içinde kal 
mış ve güçlükle kurtulmuştur. 

Bu arada Brezilya sefiri, yaralan
mış, Fransa viskonsülü maktul düş
müştür. Asilerin bir akın sırasında 
attıklan altı buçuk tonluk bombalar, 
Bnrselona hayvanat bahçesini de or
tadan kaldırmıştır. 

Akdenize sarkmak istiyen fisilerin 
hedefi Vinrozdur. Anlaşılan bu lima
nın zaptı üzerine Alman ve İtalyan 
askerleri buraya çıkarak Asilere yar
dım edecekler. 

İç VE-DIŞ BASUR "MEMELEpt 

BASUR MEMELERİNİN HER rtJP· 
it.!İH:--PlARl!fl, CERAHATLA~:~ 
F/STULLERİ AZ ZA/ıfA!fDA EYi fı 

---~ 
Istanbul 4 üncü tcrn mcmurlllt' 

den: Bir . borçtan dolayı dai~ 
937 /4147 No. lu dosyasile mabC~ 
lup paraya çevrilmesine karar ' 

len muhtelü ev eşyasının 26 ~ 
938 cumartesi günü saat 12 detı ' 
kadtll" Bomonti Izzetpaşa solC~ 
No: da birinci açık arttırması fer' 
dil~eğinden talip olanların #~ 
len mahalde hazır bulunmalııf' 
olunur. (6154) 

Ahmet Emin YALMAN 

ROMANYA: 

Yahudilerin Hayvan 

Kesme Adetleri 
Bükreş, 22 (A.A.) - Yahudilerin 

kendi udetleri veçhile hayvan kes -
melerini yasnk eden Goga hükume
tinin emirnamesi şimdiki hükumet 
tarafından teyit olunmuştur. 

FiLİSTİN: 

Mısır Gazeteleri Yasak! 
Knhire, 22 (A.A.) - Mısırda a

ftpça çıkan gazetelerin Filistine gid
wıesi yasak cdilmistır. 

Praga Tavsiyeler: 

Paris, 22 (Hususi) - Havasın mu
habirine göre Pragdaki Ingiliz sefi
~ Çekoslovakyaya Alman ekalliyetle 
nle anlaşmayı tavsiye etmiş Çek hü 
kıimeti de meseleyi kfımilen

1 

hallede
ceğini bildirmiştir. Londradaki Çek 
mahfiller' ·· ıne gore bu mesele üzerin-
de Pragla Bcrlin arasında müzakere 
l~r vuku bulacaktır. Yalnız bu mah
filler Ingiltere ile Fransanın müza
kettlere iştira kederek Lokarno mu-

lcrlnln peşinden ardı sıra gltmlye mecbur ~it!!:t!!:if"'"a,..k~la~it~i!!:m~a~t!:"r!!:e~yı"!!·!!:a!!:l!!:m!!:ı!!:ş!!:tı~r!!:. ~~~ 
oluyorlardı. 

İşte binlerce sene insanın ynsayııı şart
lan hep böyle devam edip gitti. Bu hal 
Avrupndn ebediyen böyle devam edip gl
deblllrdi. Eğer Herde mevzuubahis ol:ıca
ğı üzere bu memleketin Ytıni Anadolunun 
ilk olarak şahit olduğu vakayl beşerin ha
yat prtlannı temelinden yıkıp altOst et
memiş olsaydı. 

Bug{lnkü hnyvnn mecmuası beşerin u
zun scrgUzeştl esnasında tanınmış olduğu 
hayvan mecmuasının bir bnkJyesldlr. 

O devrin insanı üç nevi değilse bile mu 
hakkak ki iki nevi fiil avladı. Bunlar an
tik!il ve mamuttur. 

O insan su aynnı, yan! popotamı ve 
mcrk rlnoserosu ile burun delikleri b51-
mcli rincseros olmak üzere iki soy rine
serosu tanıdı. 

Artık bug{ln ortada cinsleri tükenmiş ~ 
lan hayvanlar orasında ezcümle pek bQ
yOk ayı, mağaralar nslanı, mağaralnr kur 
dunu. m~arnlnr sırtlanızLve azı di~lcrl 

müthiş bir canavar olan maserodusü sa
yabiliriz. 

O devrin geviş getirici hayvanlarından 
da İrlnnda turbiyerlcrindc lskeleUcri ga
yet iyi muhafaza edilınlş bir halde bulu
nan ve çok gilzel bir hayvan olan bilyük 
boynuzlu geyik zlkrolunnbillr. 
Şlmnl mıntaknlnrınn göç etmiş olan hay 

vanlar nrnsında Ren geyiği ile guluten adı 
verilen porsuğu ve Alp dağlan havallsl
ne göç etmiş olanlardan dağ kcçlsini, ya
bnnt tekeyi, ve mnrmot adı verllen dağ 
faresini sayabiliriz. 

Binaenaleyh coğrnfik değişikliklerin ay
ni derecede ehemmiyetli biyolojik değişik 
ilklerle müternfik olduğu görülmektedir. 

İşte bu kadar çok değişen vasıtalar için
de 00$er hayatının tecelli ve tekAmill etti
ğini göreceğiz. Bu hftdlse1er gelecek kon
feransların mevzuları olacaktır. 

Profes5r Pittar konferansı içinde ırklar 
dan bnhscderkcn Alpin ırkı aslının da TOrtı 
oldu~nu koydcttl. 

Aragon cephesinden kaçan muha
cirler de Franco tayyareleri tarafın
dan takip olunmaktadır ve bunların 

lstanbul Otomobilciler, Şoförler ve 

işçiler Cemiyetinden: 
Nizamnamemize tevfikan nısfı tebdil edilmek iktıza eden idıırt 

yetimiz, cemiyet işlerine daha fazla zaman ayırabilecek mütceııtı 
yeni bir idare heyeti seçilmesine imkan verilmek üzere müştere}(etl 
yedek azalarımız da dahil olmak üzere tamamen istifa etmişlerd1t 

Yeni idare heyeti seçimi için 28. 29. 30 mart 1938 pazartesi· 
ve çarşamba günleri yani üç gün müddetle saat ıo dan 16 ya " 
Galatada Bosfor hanındaki cemiyetimiz merkezinde reylerin ke.b01 

lcceği bildirilir. 
Bu müddet zarfında reye iştirak etmiyenlerin seçim neticesi

11
e 

raz haklan kalmıyacnğından cemiyetimiz mensuplarının biz:z.at \ 
viyet cüzdanlarile birlikte ve tayin olunan saatlerde reylerini kllıı 
ları rica olunur. 
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BULMACA 

BUGUNKU BUL.ıttACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l - Evin en Qst katı. 

2 - Sayı. 
3 - Akçe - emir sigası, - balıkçılarda 

bulunur. 
4 - Gemtd ıstılahı. 

5 - 5871 - phsl zamir - başsız. 
8 - Gökte ve bayrakta - sual edatı -

piyade pir. 

Soğuk algınlığı 

nezle, grip ve 
bütün ağrı
lar için 
en iyi 
ilaçtır. 

•-• Annelere müjde •-• 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

mevcudu kalmıyan büyük kutu 
S. M. A. 

net - net 450 Gr. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk dok
torlanmız ana sü
tünün ep olan ve 

A ve D vitaminlerini muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annelere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler. Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 
Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

TAN 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Ankarada Gökçe otlu mahallesinde ve İstlkW caddesinde 70000 

lira muhammen kıymetli 6, 12 vakıf aayılı2 ev ve mfitemmlmatı olan arsa 
larile birlikte ve toptan mülkiyetlerinin pefln para ile satışı kapalı zarf 
usulile artırmıya konulmuştur. 

2 - Artırma müddeti yirmi gün olup ihale 31 mart 938 4'.rlhine 
tesadüf eden perşembe günü saat 16 da ikinci vakıf apartmanında Va
kıflar umum müdürlüğü varidat ve tahlilit müdürlüğünde müteşek
kil ihale komilyonunda yapılacaktır. 

3 - Teklif mektuplan ikinci maddede yazılı ihale günü saat 15 e ka
dar ihale komisyonu reisine verilmiş olacaktır. 

4- Taliplerden 4750 lira teminatı muvakkate alınacaktır. Bu teminat 
ya banka kefalet mektubu ve yahut Vakıflar vemesine makbuz mukabi
linde yatınlmış nakit olacaktır. 

5 - Teklif mektuplarında satış şartnamesinin görülüp okunduğu tas 
rih olunacaktır. 

6 - Satış şartını görmek istlyen taliplerin ikinci vakıf apartmanında 
Vakıflar umum müdürlüW varidat müdürlilrune müracaatlan. 

(655) (1381) 

Galatasaray Lisesi Ahm Satlm Komisyonu 
Baıkanhğından : 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

Lira K. Lira K. 

1876 80 140 76 Kalötlfer kazanı 
Galatasaray Lileslne alımp yerine konacak olan muhammen mfkdar ve 

ilk teminatı yukanda yazılı kalörlfer kazanının 4-4-938 Pazartesi günü 1&

at 15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binuında Liseler Muhuebecllilln 
de toplanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu l§e gireceklerin 
şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret oduının yeni eene 
vesikasile en aplı bin liralık bu gibi kalörifer ve mümuill lnfaat ve ta
miratım yaptıjına dair resml müesseselerden alınmıt vesika ve teminat 
makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1491) 

Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

HAVA SEFERLERi 
ANKARA - İSTANBUL arasında 1Nisan1938 den itibaren başlıyacak· 7 - Üzüm suyu - gölge 

8 - En büyilk. 

9 - Yuvarlak - birkaç renkll. 
~ 1 tır. (733) (1500) 

Levazım Amirliği h~ 
ıo - Yekpare - Rum ismi 

1r YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bcyoğlunda bir semt. 

2 - Kötü değil - nota 
3 - Harap - hayvan hasta1ığL 
4 - Renk - Finanscl. 

ıı - Sorgu - isyan clınlıı - yumru 

e - Doğurtan - gıda 
7 - Bir Balkan nıe:nıekeU. 
8 - Ehli hayvan - Y<'ılurttan yaµ.J ır. 
9 - İstanbulun bir saytiyesı - nota. 

ıo - Mutbak e"°ası - ıöı.ün üstü 

Fen Tatbikat okulunda mevcut iki 
adet köhne Berliye Kamyoneti ile 
bir adet köhne Oklant Otomobili 4 
Nisan 938 Pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede Levazım !mirliği sa
tınalma Komisyonunda açık arttır

ma ile satılacaktır. Tahmin bedeli 
250 liradır. Teminatı 37 buçuk lira
dır. Otomobiller Okulda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. "462,, "1472,, 

Finike icra memurlujuııdan: Tür- Ist. asliye 2 nci hukuk mahkeme-

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

Müdüriyetimiz memurlan için 1678 takım elbise lle 1678 adet ku
ketin kumaşı daireden verilmek ve harçlan müteahhide ait olmak üzere 

dikimleri kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Bir takım elbise ve pp 
kanın muhammen dikme bedeli 350 kW'Uf muvakkat teminatı 440 lira 48 

kuruştur. Eksiltme 24. 3. 938 perşembe günü saat 16 da vil4yet defter. 
darlığı muhasebecilik dairesinde yapılacaktır. 

Teklif mektuplan ihale tarihi olan 24. 3. 938 günQ aaat ıs e kadar 
kaqw edilecektir. 

"tsteldilerln ,eraiti ölrenmek ve nQmunesini görmek üzere müdüriyet 
muhasebesine müracaatları. (1269) 

neviel Dt:ıııiı yu\\m 1 Vt liman\an 1s\etme \J. 1dare3l ilnnları 
·ye 11 Bankası Izmir ıubesine sinde Galatada Hocaali mahallesin
n.,ooo) ı:-- :.ı • .noyo bo%'9lu Finik C"" de LUlecı lienaeıt SOKagınaa -rapa -

Çavdır köyünden Salih oğlu Meh dopulos apartımanında 8 No. lu da
~et Baysarı; Idris oğlu ölü Ahmet irede mukim iken h&len ikametgahı 
~baıı veresesi ve Omer oğlu Sil- meçhul Sabatay oğlu !saka: Sıvasta cer atelyelerlne ait muhtelif bina, kanalizasyon veulr tnpat 

ınan ve Omer oğlu Osman Suba- Davacı Mişon Montias vekili avu- işleri kapah zarf usulile eksiltmiye konmU§tur. 
•1ların bu borçlarından dolayı haciz kat Daniel Behar tarafından müvek- 1 - Bu iflerin keşif bedeli 691.050 liradır. 
~iUp paraya çevrilmesine karar ve- kilinin karısı ve muterisiniz &tere 2 - İstekliler bu iJe ait şartname vesair evrakı devlet demiryolla-
~e~ Finikenin Çavdır köyünde Kel- bakmak ve beslemek şartile ferağ nnın Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vemelerlnden 34.60 lira mukabi-
&dir mevkiinde şarkan Büyükbaşı eylediği hanenin şarta riayet edilme- linde alabilirler. 

l>!hı Salih, !:!imalen Hüseyin, garben 3 Eksiltme 14 4 938 tarlhind be .. n t ı• .1. -'-)' 
1 

:.- mesinden dolayı ferağın feshi ve - · · e pel"f8m gun saa u te nn.Aa-
2 ° • cenuben kesikle çevrili 2 hektar kaydın tashihi zımnında açılan da- rada devlet demiryollan yol reisliğinde merkez birinci komisyonca ya-
055 metre murabbaı içinde kısmen pılacaktır. Po va üzerine ikametgahınızın meçhul 

b) l'takal ve mandalin fidanlarile olmasına binaen ilinen tebliğat icra 4 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile bir-
au';trnula fidanlarını muhtevi mah - sına karar verilmiş ve muhakemesi- likte: 
"1 e gelmek üzere bulunan bahçenin ne 28 4 38 tarihine müsadif per- A - 2290 sayılı kanun ahkamına uygun 31.392 liralık muvakkat 
Uhaınmen bedeli 1750 lira, yine Fi şembe günü saat ıo da bakılacağın- teminat, 

llikenin Bağyaka köyünde Cankur - dan muayyen gün ve saatte tahki- B - Kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalan ayni gün 
'mevkiinde şarkan kesik ve yol kat zımnında Istanbul asliye ikinci saat 14 de kadar komisyona vermiş olmalan lAzımdır. 
~len Arap öldüğü ve Ali, garben hukuk mahkemesinde bizzat veya 5 - Bu hususta tafsilat ve izahat almak istiyenler D. D. Yollan yol 
L llnire tarlası, cenuben Sarı Ahmet- bir vekil göndererek hazır bulunma- dairesine müracaat edebilirler. (751) (1552) 

~ \' u il· 5 h k nız lazım gelen tebliğ makamına ka- * * * 
~1 e yo a çevr ı tapuca e tar im olmak üzere ilan olunur. M h bed li (352722 lir 1 h 40 metre murabbaı olarak kayıtlı u ammen e ) a o an muhtelif bakır ocak malzemesi-
lllUrıan tarlanın yazılı miktardan 1 le bakır ve pirinç boru, çubuk ve levhalar 2. 5. 938 pazartesi günQ sa-

t .. _. 1 + b 1 K t 1 "" 1 at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacak 
l~ olduğu ve taksim edilerek borç 5 an U omu an ICJI I tır. Bu işe girmek istiyenlerin 17858.88 liralık muvakkat teminat ile ka-
~ Ahmet Subaşıya isabet eden 60 ıanları nunun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle-

1.~~ın tarlanın muha:rı~e~ kıymeti. ihale günü talibi çıkmadığından rini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon relsliAine vermeleri lazımdır. 
~lira ve Çavdır koyunun Dalka- Istanbul Komutanlığına bağlı kıtaat Şartnameler 1764 kurusa Ankara ve Havdaroasa veznelarintiA ••hl-
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OKSURUK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

brontit, utm, ve boğmaca 

öksürüğünün kat'I ili.cı

dır. Göiüaleri zayıf olanla. 

ra Tikaye edici tesiri pya

nı dikkattir. 

IUtlln eczanelerde 
bul•nur. 

ln,Uis Kamuk Eczanesi 

Beyoflu, lıtanbul 

UJUtturucu Maddeler İnhisan bedellerini beş sene zarfında ödemek üze

re aldıiı 193' ve daha evvelki seneler mahsulü konsinye afyonlarm ba
kiye tl~ senelik taksiltlerini defaten ödeyecektu. 

Uyuşturucu Maddeler 
inhisarından : 

Senelik Satı§lanmızın % 30 una iştirak ettirilmek suretile bedelleri 
ödenmekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulQ konainye afyonla
nn lkl senedenberi verilen taksitler le takriben nısıf bedelleri tediye ~ 

lunmuftur. 
Mezkur Afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak üzere geri kalan 

üç senelik taksitin 1 Nisan 938 tarihinden itibaren def'aten ödenmesine 

karar verilmiştir. 
Allkadarların ellerindeki ayniyat makbuzlannın sıra No. 1arma ~ 

zaran aşağıda gösterilen tarihlerde Istanbulda ldaremlze müracaatları 

lüzumu illn olunur. ( 

lstanbul haricinde müesses olduk lan için bizzat müracaat edemtye.; 

ceklere ait olan. bakiye bedeller bun dan evvel yapıldıl'ı glbl Banka ~ 
tasiyle kendilerine havale edilecekt lr. 

Muayyen tarihlerde maltbuzlannı ibraz edemiyenlerin müracaa~ 
tediyatın sonuna bırakılacaktır. (157G) 

No. Tarihi Gün 

1000-1015 1/Nmn/938 Cuma 
1018-1030 ' .. .. P...n.I 
10~1.-""'l~ r. .. .. C..h 

1048-1060 6 " .. Çarpmba 
1081-10715 7 

" .. Perpmbe 

107&-1090 8 " " Cuma 

1091-1105 11 " .. Pazartesi 

1106-1120 12 " " 
Salı 

1121-1135 13 " " Çarpmba 

1136--1150 14 " " Perşembe 

1151-116S 15 " .. Cuma 

1166-1180 18 " " Pazarted 

1181-119S 19 
" " Salı 

1196-1210 20 .. " 
Çarpmba 

1211-122S 21 .. .. Perşembe 

1226-1240 22 .. " 
Cuma 

1241-125S 25 .. " 
Pazarted 

1258-1270 28 .. " Salı 

1271-1285 27 .. .. Çarpmba 

1286-1300 28 " .. Perşembe 

1301-1315 29 " " Cuma 
501-520 2/MaJJS/93! Pazartesi 

521--MO 3 " .. Sah 
541-580 " .. .. Çarşamba 

561...-580 · s " " Ptqembe 

581~ 8 .. " 
Cuma 

601-620 7 " " Cumarte9I 
: rnevkiinde şarkan Ummügülsüm hayvanatı için 600 ton yulafın kapa- maktadır. (l439) 

~ahmut oğlu Mehmet, şimalen h zarf ile ihalesi 11 Nisan 1938 Pa- --------------------------- ---------------------------
)o~ garben Osman ve Ali kızı Şerife zartesi günü saat 16 da yapılacak- Üsküdar Asliye Hukuk Haklmliğlnden : Al!ık Eksiltme ııanı 
~laaı cenuben yol ve Abdullah ve- tır. Muhammen tutan 34,500 liradır. 937 - 592 - Emniyet sandığiııın İzmir Türk oğlu sokağında 14 No. 1ı ~ 
t..... ·- I1k teminat 2588 liradır. Şartnamesi evde oturan Sabahattin aleyhine açtığı davanın cari muhakemesinde lstanb•I Kıı A..:.retmen Okul• Sahll Alma 
~mahdut içinde mahsule 173 k k bT d ·1 b'lir ~ hı"""._ uruş mu a ı ın e verı e ı · mahkemece mukaddema Erenköyünde Halim ağa aokatmda 1-8 No. 1ı Komisyonundan : 

~.: .. "f ve gelmekte bulunan isteklilerinin ilk teminat makbuz ve- köşkte 932 - 1749 No. lı dosya ile verilen tedbir karanmn refine karar ve 
~ portakal mandalin ve ya mektuplariyle 2490 sayılı kanu- rilerek sadir olan 4. 3. 1939 tarih ve 193 No. 1ı lllmın bir sureti mfid- 1. 4. 1938 perf811lbe gilnü 1&at 14 te latanbul maarfi müdürlütD bin• 

lı da muşmula ve limon nun 2. ve 3 ncü maddelerinde yazılı deialeyh Sabahattine berayı tebliğ gönderilmiş ve ikametgüıında buluna mnda Jileler muhuebeclliiind• toplanan okul ebiltme komisyonu oda-
't..çlarını muhtevi on dönüm vesikalariyle beraber ihale günü i- madıjından bill teblii iade kılınmıı ve evvelce de ilinen tebligat icra- smda 1693 lira 80 kuruş keşif bedelli İstanbul kız muallim mektebin-
~lanın da muhammen kıymeti 

1400 
hale saatinden bir saat evveline ka- sına karar verilmit olmakla mezk\l.r ilamın bir 1Uretl mahkeme divan- de kitap odasına yapılacak kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuş-

~ . .. . . . dar teklif mektuplarını Fındıklıda hanesine asılmış olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfi- tur. Keşif ve fennt şartname okuldan öğrenilir. Muvakkat teminat 127 
.,._ üzeripden mulkıyetlerı 16 Nı - Komutanlık Satın alma komisyonu- t il ·ı~- lira 4 kııru•tur. "'il yet gaze e e ı .... olunur. (1524) - ...., 
~ 938 tarihine müsadif cumartesi na vermeleri. (1554) İsteklilerin en az 2000 liralılç bu ife benzer it yaptığına dair idarelerlı:ı 
Jı.A Ü saat onda Finikede hükumet den almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa müdürlüğünden 
~il.. •• d ık til meleri ve hakları tapu slcilile sabit D E N 1 Z B A N K eksiltme tarihinden bir hafta evvel alırunlf ehliyet ve ticaret odası ve-
•· '5' onün e aç artırma sure e ~ılla ipotekli alacaklılarla birlikte diğer a- stkalan ile gelmeleri. (1562) 
)' Caktır. Talip olanların yüzde lakadaranın tarihi ilinden itibaren Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: 
~~ buçuk nisbetinde teminat ak - yirmi gün içinde Finike icra dairesi-
~le 938/20 dosya numarasile Fi- ne müracaat etmeleri !üzümü ilin Fabrikamızda teraküm eden eski saç ve köpbent parçalarile şartname-
ııı... •• memurluğuna müracaat et olunur. sinde ebadı gösterilen yeni saç parçalan için yapılan açık pazarlıkta 
~ eskilerin beher tonu on lira ve yenilerin tonu da on dört lirada kalmıt

tır. Bu fiyatlar haddi llyikinde görülemediğinden açık artırma suretile 
tekrar müzayedeye konacaktır. Yukarda kaydedilen flatlardan fazlası
na talip olanlann 25. 3. 938 cuma günü saat 15 te 200 lira muvakkat 
teminat paralarile birlikte idaremiz levazım §Ubesine müracaatlan.1558 

DENIZBANK 
lıtanbul Liman lıletmesi Müdürlüğünden : 

~ l - Cins, ölçü ve miktarlan şartnamesinde yazılı keresteler açık pa
l'lıkla mübayaa edilecektir. 

"4h 2 - Taliplerin 2000 liradan ibaret muvakkat teminatlarile 29. 3. 938 
8Ünü saat 10 da şefler encümenine gelmeleri. 

tı. 3 - Şartname ve izahat için her gün levazım servisine müracaatla
(1463) 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 
ln§Uı Haziranda bitecek olan - Çocuk Kurumu Sineması- 20 Nisan 938 

Çarşamba günü Kurum binasında aç ık arttırma suretiyle kiraya verile
cektir. Talip olanların ve tafailit almak isteyenlerin Ankarada Çocuk 
Esirgeme kurumu genel merkez muhasebesine müracaatları. (1S31) 
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Türkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traı bıçağı 

HASAN TRAS BICAGIDIR 
lsveç çeliğinden yaptlmııtır. 100 defa traı huzur ve kolayllkla ve neşe içinde yapar. Hasan Traı 

Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak içinde keskinleştirerek birkaç sene kullanmak mümkündür. 

PASLANMAZ HASAN TRAS BICAGI 
bir şaheserdir. Traı olduktan sonra aıünete ve lmrulamata hacet bırakma. Senelerce su ve sabun içinde katsa kat'iyyen paslamnu. Bu diinyamn hiçbir trq bıçafma nasib olmayan bir harikadır. R ASAN TR AŞ 
bıçaklarile traı olanlar kat'iyyen bir daha ba§ka bıçağı istemeder. BASAN ile traı olmak büyük bir zevktir. 

B A S A N T R A Ş bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 kunqtur. Mutlaka B A S A N ve P A S L A N M A Z markasına dikkat. Taklitlerinden sakınınız ve mutlaka B A S A N isteyiniz. 
• 

Keskinlik Surat 

Mükemmeliyet Temizlik 

Ucuzluk Zevk 

Sıhhat Rahatlık 

HAS TRAS BICAGI CIKIYO 
':Y' alimaa plya.11 liomliarClıman edeceli ç.c* ucuz Ye çoli mükemmel HAS TRAŞ BIÇA&I ~dcıyor. 1 O adedi 12,S liuruıa. HASAN DEPOSU: 

LORENZ, TEFAG. ERLA. 
Radyolar, Sattı Merliezi 

Türkiye Mümeııllllğl 
.. ___ Sirlieci Horuancıyan Han No. 7 - 8 

Ye Bafı 

H akik.aten s .. 
yan1an adet 

pmanlarmda büyük 

rahata kavutturan, 
Tiicutlanna her türlü 
8erbesti Yeren ciltle
rini ter Ye taze tutan 
rahim iltihap aknıb 
ft ajn, aancı ve b
tmtılarmdan koru
yan kıymetti ölçüle
mez bir idealdir. 

En ince elbiseler 
altında bile sezil
mlyen 

F EM 1 L 
ve BA<il 

Bu sıhhi ve pra• 
tik adet bnlerl 
her tlcarethan .. 
de sayın Bayanla· 
rımmın hizmeti .. 
•ine haZ1rdır. 

il!ııo ..._ 

Güzel· Çirkin ... 
Kime atlzel deriz? Bu belli delildir. Yalan 

muhakkak olan 'blqey '\'ar: 

Venus Pudrası 
kullanan kadına, ~irkin demete dllimb 
varmaz. Bu pudranm. en btlyttk m.twl, 

çirkinlliile fÖ)U'et ahmt bdmlan •n., ta

lllllDUyacak derecede ltbellepbwesldlr. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN· Umum! Nepiyatı İdare Eden: T. IOQO 
Guetecilik ve Neşriyat 'rurk Llmitet Şirketi. BamldığJ Jel' TO Matbaam 

İSRARLA 
iSTlYİHİl 

En eslcl ve bDyDk bfr fabrika 

olan .. Natlonal Carbon Com· 

pany ine" müessesinin mamQ

.. b Eveready pil ve bataryala

rının lcalltesl dDnyanın her 

tarehnda tMtenllmit we takdir 

edllmittlr. 

F.lab ucuz fakat aıaO• kaflteden 

otmHı dolayısile netice itibar· 

ile daha pahalıya mal olan idi 

mamülattan Hkınınız. 

Uzun zaman deyenan ve iyi 

randıman veren bir 11 m b •ya 

lhtlyacıntz varH emntyet telkin 

eden yalnız Eveready mark•· 

.. nı seçmellslnlz. 

dlllllDY 
ELEKTRiK FENER VE PiLLERi 

BDURLA BiRADEALER 
ıSTAMaUL ANI.( ARA ıZ..MıR 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 cı keficle 11 Nisan 938 de•r-

8 U K E Ş 1 O E O E: 
200.000 Ye 50.000 liralık mükafatlarla; 

200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 

10.000 liralık ikramiyeler nrdır. 

Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayile-

rinizden almanız kendi menfaatiniz iktizasıdır. 
~~~~~~~~~~~!!li!!!!l!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!I!!~· 

Emlak Almak 
veya 

Satmak lstiyenlere 
İstanbulun en kıymetli n isttkba 

U olan semtlerinde iyi ve sağlam 
ıellı' temin eden binalar, apartıman .. _ _........_,--2_ ~.._ ____ ,_ 
elverlşll evler, sayfiye yerlerinde 
bahçeli, ağaçlı köekler ve ~k ve mo 
dem villAlar, her türlil inşaata uy
gun analar, fabrika ve depo yapı
labilecek yerlerde bO;yük analar al 
mak lst17enlere, 

Galatada Onyon 

Hanında 

''JERANS,, . 
Türk Limite+ Şirketi 

Yeni teeJdlAtiJe, bunlan temin et
meje hazır bulunduğunu ve yaı.ıha 
nelerinin mü,teriler emrine dalına 
Amade oldul\lnu bildlrlr. 

MQlklerlni i)'i tiaüa elden C'lkar
mak lst17en EMLAK SAHİPLERİ
NİN de mallannı satmadan evvel 
firketimize müracaatta bulunmalan 
kendi menfaatleri icabındandır. 

Sermayelerini arazi ve arsa alım, 
satım ve tfrazlarında kullanarak 
arttırmalı: lsttyenlere de çok faydalı 
dlrektifier verilir. Şirketimiz bun· 
dan maada çok uyıun prtlarla em
llk ldaresile iştigal eder . 

Telefon: 43358 

ZENITH 
Btlt&n Anupa n ~ 
en futa uaD9B Z e a 1 t la 
ndyolanndan ti~ ..... 

B A K E R 
MAÖAZ-ALASINA 

plmiftlr. Ttlkenmeclen ~ 
radyonuza tntUıa• _..... 

., BAŞKURT 
~ Catal, Bıçak, Kasık Fabrika~ 

Balkantann birincisi n Anapamn 2 -~ 
dir. ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda ::: 
hakkak BAŞKURT markaamı arayınız. Pat 
maz, sararmaz ve kınlmu. Avnıpa mallarlO.,
daha yüksek ve daha wmdm. 

Toptan Sahı Yeri : 
Tahtakale caddesi No. 51 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul 
Şubesinden: 

Tasarruf Sahiplerine 
İhbarlı ve ihbarsız tasamıf tevdlatımn faizli kabul hadleri get1f 

mittir. İstifade için tasarnıf ııtsemtze müracaat n 493\ 


